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10. KITAB ADZAN

Adzan menurut bahasa, berarti I'lam (pemberitahuan).
Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 3 yartg
berbunyi, L*':': irr a"ttrsl (Dan (inirah suatu) pemberiitahuan dari
Allah dan Rasul-Nya).

Kata adzan diambil dari kata Al Adzanu riltrl yang berarti

t *il;(mendengarkan).

Adapun pengertian Adzan menurut syariat adalah pemberitahuan
datangnya waktu shalat dengan lafazh-rafazh (ungkapan) tertentu
(khusus).

Al Qurthubi dan lainnya berkata, "Meskipun rafazh atau
ungkapan adzan itu sangat simpel, namun telah mincakup masalah-
masalah akidah, karena lafazh adzxrtersebut dimulai dengan kalimat
Allahu Akbar (Allah Maha Besar) yang mencerminkan wujud dan
kesempurnaan Allah swr. Kemudian dilanjutkan dengan lafazh
kedua, yaitu memuji kepada Allah dengan kalimat tauhid dan penafian
syirik 1ar rt l-]rll ;lf q-:1 Larazh ketiga, (nr jpr t:*i oi :4211
merupakan penetapan risalah Muhammad sAw dan ajakan untuk
menaatinya setelah bersaksi atas risalah kenabiannya, sebab
persaksian tersebut hanya dapat diketahui melalui Rasulullah sAw.
Selanjutnya, adalah seruan kepada kemenangan (p)Utr .r5 ,"f), yaitu
kehidupan yang kekal yang mengisyaratkan akan kehidupan akhirat
kelak.

Dengan demikian Adzan merupakan pemberitahuan tentang
masuknya waktu (shalat), seruan untuk berjamaah dan menampakk;
syiar Islam.

Dilafazhkannya adzan dengan ucapan tanpa perbuatan, adalah
untuk memudahkan bagi setiap orang untuk mengucapkan dan
melantunkannya di setiap masa dan tempat.

FATHUL BAARI -



u'rkr {t;sr j1 Hiu4l;;*"r i;'#\

Dalam hal ini ada perbedaan, mana yang lebih utama antara
adzan dan imam shalat? Jika seseorang merasa lebih cocok menjadi
imam, maka ia lebih utama. Jika tidak, maka adzan lebih utama.
Pendapat Imam Syaf i telah menunjukkan hal itu.

Yang masih menjadi perselisihan, yaitu seseorang melakukan
keduanya (adzan dan imam). Ada pendapat yang mengatakan makruh.
Dalam riwayat Al Baihaqi dari hadits Jabir terdapat larangan untuk
melakukan hal itu, namun sanad hadits ini tergolong lemah.
Sedangkan dalam riwayat shahih dari Umar RA yang diriwayatkan

oleh Sa'id bin Manshur menyebutkan, ',; li{ ry>v.+)tg orilr Wi'j
(Jika saya mompu adzan selain bertugas sebagai khalifoh, mako saya
akan mengumandangkan adzan). Namun ada juga yang berpendapat
sunah (di-shahih-kan oleh lmam Nawawi).

l- Permulaan Adzan dan Firman Allah

'irrF
*Dan jilca lcalian mengajak mereka untuk shalat, mereka

melecehkan dan meremehkannya. Mereka adalah kaum yang tidak
berakal;'(Qs. Al Maa'idah(5): 58)

(f,,;ir ii ,y $L!.q;j riy'rp

*Apabila diseru untuk menunailun ,Or* poao t *t lr*iot."
(Qs. Al Jumu'ah(62):9)

;f-i ,,s')t23L;rA ;ALj6t i1!i :Jv

603- Dari Anas, dia berkata, "Mereka (sahabat) menyebutkan
api dan lonceng. Mereka menyebutkan orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Maka Bilal diperintah agar menggenapkan adzan (dua kali)
dan mengganjilkan iqamah (satu kali)."

ui Qt( ti

./o.

,fl f
oi J)A{

L:;i;".

2 - FATIIT'L BAARI



:fr-\Xiw U; e6 6'r lri{a
:r)J2.")v'1 ug'-SAt

,(J .s.> ,;.;2t o'#3
*'it it$to\-i'b G';"J

=ilr Jy'.,'Jr- t;:l;lu,:
.;yilr., 'tli rjy,. rj :&'s;r'ut *, ., I

604- Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika kaum muslimin
datang ke Madinah, mereka berkumpul menunggu-nunggu shalat

karena tidak ada panggilan untuk itu. Pada suatu hari mereka
membicarakan masalah tersebut, salah seorang 

'mereka 
berkata,

'Gunakan lonceng seperti lonceng kaum Nasrani'. Yang lainnya
mengusulkan, 'Sebaiknya pakai terompet saja, seperti tanduk yang
digunakan kaum Yahudi'. Umar berkata, 'Bukankah sebaiknya kalian
menunjuk seseorang untuk menyerukan panggilan shalat?' Maka
Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Bilol, berdirilah dan
kumandangknn seruan untuk sholat'. "

Keterangan Hadits:

.ii\i)r j1 |-{ir; $$ (Jiko knlian mengajak mereka untuk shalat)

Ayat ini menunjukkan bahwa permulaan adzan adalah di Madinah.
Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa orang Yahudi, ketika
mendengar adzar5 mereka berkata, "Wahai Muhammad, sungguh

engkau telah membuat sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya,

sehingga turunlah ayat tersebut."

,e-jJ",iJ i#- 6 tlLts, q:i til Qika knlian diseru untuk shalat

Jum'at) Ayat ini juga menunjukkan permulaan adzan, sebab

permulaan shalat Jum'at adalah di Madinah.

Namun yang menjadi perselisihan adalah (kapan) tahun
disyariatkannya adzan. Ada yang mengatakan tatrun pertama, dan

inilah pendapat yang kuat. Ada juga yang mengatakan tahun kedua.

Namun riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu Abbas
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mengatakan bahwa perintah adzanturun bersamaan dengan turunnya
ayat ini.

Catatan:

Perbedaan dua ayat di atas, bahwa yang satu muta'addi dengan

itaa Qfri ..+;{1q aan yang satu dengan huriuf tam Gfu)J. L!:J,
menunjukkan bahwa hubungan perbuatan adalah berbeda, sesuai
dengan maksud ungkapan yang dikatakan. Maksud ayat yang pertama
yaitu bermakna Intiha' (penghabisan), sedangkan ayat yang kedua
bermakna lkhtishas (pengkhususan) sebagaimana yang dikatakan oleh
Al Karmani. Mungkin juga lam tersebut bermakna ilaa atau
sebaliknya, wollahu a'lam.

Hadits Ibnu Umar yang disebutkan dalam bab ini telah
menyatakan dengan jelas bahwa adzan disyariatkan setelah hijrah,
karena sebelum hijrah tidak ada seruan adzanuntuk shalat. Adapun
sabda Nabi di akhir hadits, iI.LJr rrrjr;-j rjf U (Wahai Bilat,
berdirilah dan kumandangkan adzai untuk shalat) terjadi sebelum
Abdullah bin Zaidbermimpi, karena konteks hadits menunjukkan hal
itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban
dari jalur Muhammad bin Ishaq;.dimana dia berkata, "Muhammad bin
Ibrahim At-Taimi telah mencertakan kepadaku dari Muhammad bin
Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dia berkata, 'Abdullah binZatd
bercerita kepadaku'. Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Umar
yang di akhirnya disebutkan, tlit jlr *i s1i'U,i ,rtt e t{j qfatpata

mereka dalam lceadaan seperti itu, maka Abdullah mengusulkan
adzan). Kemudian dia (Abdullah bin Zaid) menyebutkan mimpinya.
Dia menyebutkan bahwa didalam mimpinya ada empat kali takbir,
sekali iqamah, dan qad qaamatish-shalah dua kali. Lalu Nabi
bersabda, t*i* 6:JJi'rhu" ,tb qiit J\e C ,jw ar ,r3 \'* t"ii 6t
|{t (ltu adalah mimpi yang benar, insya Allah. Bangkitlah kamu

bersama Bilal dan sampaikan kepadanya, sebab ia lebih lantang
suar anya dar ipado kamu)."

Dalam hadits ini juga diterangkan tentang kedatangan Umar
yang mimpi seperti mimpi Abdullah binZaid.Imam Tirmidzi dalam
bab permulaan adzan juga meriwayatkan hadits Abdullah binZaid
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dengan hadits Abdullah bin Umar, namun Imam Bukhari tidak
meriwayatkan hadits tersebut, karena tidak sesuai dengan syaratnya.
Hadits tersebut telah diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid melalui
beberapa jalur. Ibnu Khuzaimah menceritakan dari Adz-Dzuhli bahwa
hanya jalur inilah yang paling shahih di antara jalur-jalur yang ada.

Hadits Abdunazzaq dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Sa'id bin
Musayyab secara mursal --di antara mereka ada yang meriwayatkan
secara maushul dari Sa'id- dari Abdullah bin Zaid telahmenjadi
syahid (matan hadits yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang
lain, baik dari segi lafazh dan maknanya atau maknanya saja) hadits
tersebut. Meskipun hadits ini tergolong hadits mursol, tetapi sanad
hadits mursal adalah lebih kuat.

Dalam kitab Al Ausath, karangan Imam Thabrani diterangkan
bahwa Abu Bakar juga mengusulkan adzan untuk memberitahukan
masuknya waktu shalat. Dalam kitab Al lTasith, karangan Imam
Ghazali, diterangkan bahwa yang berpendapat untuk mengumandang-
kan adzan adalah belasan orang.

Menurut Al Jaili dalam kitab Syarh At-Tanbih adalah empat
belas orang. Tapi Ibnu Shalatr dan Imam Nawawi mengingkari hal itu.
Al Maghlathai menukil dalam sebagian kitab ulama fikih bahwa
jumlah mereka adalah tujuh orang. Semua itu tidak akurat, kecuali apa
yang dinukil dari Abdullah binZaid.

Adapun kisah Umar pada sebagian jalurnya dalam Musnad Al
Harits bin Abu Usamah yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah
dikatakan, "Yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah Jibril,
yaitu di langit bumi. Kemudian Umar dan Bilal mendengarnya, tapi
Umar lebih dahulu daripada Bilal. Lalu Umar mengabarkan hal itu
kepada Nabi SAW. Kemudian Bilal datang, dan Nabi SAW berkata
kepadanya,'Umar lebih dohulu mengobarkan tentang adzan daripada
komu."

Pelaiaran vanq dapat diambil:

l. Ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa adzan telah
disyariatkan di Makkah sebelum Hijratr, seperti riwayat Thabrani dari

Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, nlu q;i 6J

1;)-;'^-ii yrJ? irl1r ijl ii'r;ri -r.y"'r 
rtb a' ,rp (Ketika Nabi di-
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isrq'-kan, Allah telah mewahyukan adzan kepadanya. Kemudian

beliau turun dan mengajarkannya kepada Bilal). Dalam sanadnya ada

Thalhah bin Zaid, seorang perawi yang matruk (ditinggalkan

riwayatnya).

Riwayat Daruquthni dalam kitab Al Athraf dari hadits Anas,

bahwa Jibril memerintahkan adzan kepada Nabi ketika shalat

diwajibkan. Sanadnya juga tergolong lemah. Riwayat AlBazzat dari

hadits Ali, diaberkata, q Jiii-{.1:r'r,t-h l;(or'sfur '^:'v't';9-b(iTr irriii
t4f iirlt 6etifn Altah hendak mengajarknn adzan kepada Rasul,

Jibrit mendatangi beliau dengan membawa kendaraan Buraq, lantas

Nabi menaikinya). Kemudian AlBazzar menyebutkan hadits yang di

dalamnya terdapat kalimat, :\i ,:|:i 'iti 'i6i 1;slr'ji:',t"U; e?\\
'ifi gito-tiba malail<at keluar dari batik tabir dan mengucapkan,

"Allahu Akbar, Attahu Akhar.'). Di akhir hadits disebutkan,

(kemudian molaikat memegang tangan Nabi lalu mengimami shalat

penduduk langit).

Dalam sanad hadits tersebut adaZiyadbin Al Mundzir Abu Al
Jarud, perawi yang matruft. Seandainya hadits ini shahih, maka harus

dipahami bahwa isra'Nabi tidak hanya terjadi sekali, dan ini terjadi di

Madinah.

Imam Al Qurthubi berkata, "Meski beliau mendengarkannya

pada malam Isra', tapihal itu tidak mesti diperintahkan kepada beliau

pada waktu itu juga." Tapi pendapat ini masih perlu diteliti kembali,

terdasarkan hadits, *Ketika Allah berkehendak untuk mengajarkan

adzan kepada Rasul-Nya." Demikian juga perkataan Imam Thabari

yang hanya memahami adzanmalam Isra' dalam pengertian etimologi
(arti Uatrasal saja, yaitu pemberitahuan. Pendapat ini juga perlu

dicermati, karena cara adzan yang disyariatkan juga diterangkan

dalam hadits secara mendetail.

Yang benar, bahwa hadits ini tidak shahih.Ibnu Al Mundzir

memastikan bahwa Nabi shalat tanpa adzan sejak diwajibkan shalat di

Makkah hingga hijrah ke Madinah, sampai adanya musyawarah dalam

hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Abdullah bin

Umar dan Abdullah bin Zaid.

6 - FATTII'L BAARI



As-Suhaili berusaha untuk mengompromikan kedua hadits
tersebut, tapi hal itu sulit dilakukan. Untuk itu, tindakan mengambil
hadits yang shahih adalah lebih baik. Dia berkata tentang hikmah
datangnya adzan dari lisan seorang sahabat, padahal sesungguhnya

Nabi telah mendengamya di atas tujuh langit, dan itu lebih kuat dari
pada wahyu. Maka ketika perintah adzan datang setelah kewajiban
shalat, dan Nabi ingin memberitahu waktu shalat, lalu seorang sahabat

bermimpi dan menceritakannya kepada Nabi dimana ceritanya cocok
dengan apa yang didengar Nabi, maka Nabi SAW mengatakan bahwa
itu adalah mimpi yang benar. Ketika itu Nabi SAW mengetahui
bahwa maksud Allah yang ditunjukkan kepadanya di langit akan

sampai ke bumi. Hal itu diperkuat dengan persetujuan Umar.

Hikmah lain diajarkannya adzanmelalui lisan orang lain, adalah
untuk meninggikan derajat Nabi SAW.

Di samping itu, dalam menetapkan adzantidak cukup dengan
mimpi Abdullah binZ,aid,tapi dikuatkan dengan mimpi yang dialami
Umar RA. Sehingga terkadang timbul pertanyaan, mengapa tidak
cukup juga dengan apa yang dikatakan Umar setelah itu? Mungkin
jawabannya, supaya masalah ini mempunyai makna dan nilai
syahadah (persaksian). Dalam riwayat yang lemah (dha'ifl telah
disebutkan bahwa Bilal juga bermimpi seperti itu, sebagaimana yang
dikatakan, *Bilal telah mendahului komu." Untuk itu kata
"mendahului" di sini harus dipahami dalam arti mubasyaratut-ta'dzin
(memulai adzart) berdasarkan mimpi yang dialami oleh Abdullah bin
Zaid.

Namun pertanyaan yang sering dikemukakan adalah, apakah
Nabi memulai adzart sendiri? Padahal menurut Suhaili, Nabi
menyerukan adzan dalam suatu perjalanan dan melaksanakan shalat
dengan para sahabat, dimana pada waktu itu para sahabat melakukan
shalat di kendaraan masing-masing karena hujan dan becek. Hadits ini
diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalur Umar bin Rimah yang
dinisbatkan kepada Abu Hurairah. Padahal hadits tersebut bukan
hadits Abu Hurairah, tapi hadits Ya'labin Murrah.

Imam Nawawi memastikan bahwa Nabi mengumandangkan
adzan sekali dalam perjalanan. Pendapat ini menguatkan apayatg
diriwayatkan Imam Tirmidzi. Tetapi kami mendapatkan riwayat
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Tirmidzi dalam Musnad Ahmad dengan redaksi, 3ii, )r, ;ii lUaka
Nabi menyuruh Bilal, kemudian beliau Adzan).

Dari sini dapat diketahui bahwa hadits dalam riwayat Tirmidzi
telah disebutkan secara ringkas, sehingga makna lafazh ilf 6NaUi
Adzan) adalah Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan.
Ungkapan ini sama dengan seseorang yang mengatakan, "Khalifah
telah memberi uang seribu kepada seorang yang alim." Padahal yang
memberikan uang tersebut secara langsung adalah orang lain, bukan
khalifah sendiri. Tapi perbuatan tersebut dinisbatkan kepada khalifah,
karena dia yang menyuruhnya.

Dalam bab ini nampak ada suatu keanehan, yaitu apa yang
diriwayatkan oleh Abu syaikh dengan sanad majhul (tidak diketahui
secara jelas) dari Abdullah bin Zubair. Dia berkata, "Adzan itu
diambil dari adzanNabi Ibrahi-, Uu, /6t eb\, ( dan berserulah

kepada manusia untuk mengerjakan haji)." Abdullah bin Zubair
berkata, "Lalu Nabi SAW mengumandangkan adzan." Sedangkan apa
yang diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab Al flilyah dengan sanad

-{imana perawinya banyak yang majhul- menyebutkan bahwa
Jibril mengumandangkan adzan untuk Nabi Adam ketika diturunkan
dari surga.

2. Ibnu Manayyar berkata, i'I*urn Bukhari tidak menyebutkan
hukum adzan dengan jelas, karena semua riwayat yang ada tidak
menjelaskannya secara pasti. Untuk itu ia hanya menjelaskan tentang
syariat atau perintah adzan yang terbebas dari bantahan atau
pertentangan."

Namun terkadang hal itu masih menimbulkan perbedaan.
Penyebab perbedaan itu adalah jika dasar syariat adzan adalah
musyawarah atau perbuatan yang dilakukan Nabi SAW dengan para
sahabatnya sehingga ditetapkan berdasarkan mimpi sebagian mereka,
maka hal itu seperti juga hal-hal yang sunah. Kemudian tatkala hal itu
terus dilakukan dan tidak ada nash yang dinukil yang menegaskan
bahwa beliau pernah meninggalkan adzan atau menyuruh untuk
meninggalkannya, bahkan tidak memberi keringanan untuk
meninggalkannya, maka hal itu seperti hal-hal yang wajib.
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G')tb\it t:jil fjf ii'oi$t'7hr izf t (mereka menyebutkan api

dan lonceng, maka mereka menyebutkon orang-orang Yahudi dan
Nasrani) demikian yang disebutkan Abdul Warits secara singkat.
Adapun riwayat Abdul Wahab pada bab berikutnya lebih jelas,

dimana dikatakan, ,:,-:j,;-:*,:fut i} t#-ii i1is atlt i3 il
, 

"gri 
ti.-H'2i ,rir it'ribl irin (Ketika orang-orang sudah banyak

(masuk Islam), maka mereka memperbincangkan untuk dapat
mengetahui waktu shalat dengan sesuatu (tanda) yang telah mereka
kenal, lalu mereka menyebutkan agor menyalakan api atau memukul
lonceng).

Lebih jelas lagi, riwayat Ruh bin Atha' dari Khalid, dengan

lafazh, .6't ;JJ.lts |{.s * iiot ;; i' J?':'Jw ,f-iu sli;,h l1 jlui

ou-*$.3rs ,.1, ,i ,rrr; eil j ,rjui ,t:jip,itr'i 'jdi .ri; ui;.lr ! ,r jlul

(Mereka berkata, "Seandainya kita menggunakan lonceng."
Rasulullah SAW berkata, "Itu milik orang Nasrani." Mereka berkata,
"Jika kita gunakan terompet." Nabi berkata,"Itu milik orang Yahudi."
Mereka berkata, "Jika kita mengangkat api." Nabi berkata, "Itu milik
orang Majusi.') untuk itu dalam riwayat Abdul Warits, hadits tersebut
disebutkan secara ringkas, dimana dikatakan, "Mereka menyebutkan
api, lonceng dan terompet, maka mereka menyebutkan pula orong-
orang Yahudi, Nasrani dan Majusi." Dalam hal ini api adalah milik
orang Majusi, lonceng milik orang Nasrani dan terompet milik orang
Yahudi. Namun dalam hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa terompet
adalah milik orang Yahudi. Al Karmani mengatakan, bahwa
kemungkinan terompet dan api adalah milik orang Yahudi sebagai
upaya untuk mengompromikan antara hadits Anas dan Ibnu Umar.
Tetapi riwayat Rauh tidak butuh kemungkinan ini.

,SX tt @ibl diperintahkan) demikian kebanyakan riwayat

menyebutkan dengan lafazh umira (bentuk pasifl. Namun ulama
hadits dan usul fikih berbeda pendapat tentang perlunya menggunakan
bentuk aktif yaitu, amara. Tapi menurut muhaqqiq ulama hadits dan
ushul fikih berpendapat perlunya hal itu, karena secara lahiriah yang
dimaksud dengan omir adalahorang yang mempunyai perintah syara'
yang harus diikuti, tentunya dalam hal ini adalah Rasulullah SAW.
Pendapat tersebut dikuatkan dengan kaidah bahwa ketetapan masalah
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ibadah adalah berdasarkan wahyu (tauqfi). Untuk itu kaidah ini
menguatkan perlunya membaca latazhtersebut dengan bentuk marfu',
yaitu amara. Dalam riwayat Rauh bin Atha' yang telah disebutkan

menggunak an lafazh, l'y-, yii lmaka beliau memerintahkan Bilot)

yaitu dengan menjadikan Bilal sehagai objek dan Rasulullah sebagai
subjek (yang memerintah). Labih jelas dari itu adalah riwayat An-

Nasa'i dan lainnya dari Qutaibah, dari Abdul Wahab dengan lafazh,bi

t>{-,. ;1';;"j * h, ,P ,;, (&sungguhnya Nabi SAW menyuruh

Bilat). lmam Nasa'i telah menyebutkan secara tegas dengan lafazh
marfu'(amara).

Saya (tbnu Hajar) katakan bahwa dia tidak sendiri dalam hal ini,
karena Abu Awanah juga meriwayatkan dari jalur Marwan Al
Marwazi dari Qutaibah dan Yahya bin Ma'in, dimana keduanya
meriwayatkan dari Abdul Wahab. Begitu juga dengan jalur Yahya
dalam riwayat Daruquthni, dimana Abdul Wahab tidak sendiri dalam
periwayatannya. Al Baladzuri juga telah meriwayatkannya dari jalur
Ibnu Syihab Al Hannath, dari Abu Qilabah.

Adapun mengenai siapa yang memerintahkan untuk
mengumandankan adzan setelah musyawarah adalah jelas, yaitu Nabi
SAW bukan yang lainny4 sebagaimana Ibnu Mundzir dan Ibnu
Hibban telah menjadikannya sebagai dalil. Bahkan, adanya perintah
tersebut telah dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan adzan.
Tapi pendapat ini dikritik, karena perintah yang ada adalah tentang
sifat atau cara adzan dan bukan tentang (kewajiban) adzan itu sendiri.
Pendapat ini mendapat tanggapan bahwa apabila ada suatu masalah
yang hanya diterangkan tentang cara atau sifatnya, maka pada

dasarnya masalah tersebut telah diperintahkan. Demikian menurut
Ibnu Daqiq Al 'Id.

Mereka yang berpendapat bahwa hukum adzan adalah wajib
secara mutlak, adalah Al Auza'i, Daud dan Ibnu Mundzir. Itulah
lahiriah perkataan Malik dalam kitabnya Al Muwaththa'. Adajtga
yang berpendapat wajib dalam shalat Jum'at saja, dan ada juga yang

mengatakan fardhu kifayah. Adapun menurut jumhur ulama adalah

sunah muaklmd (sangat dianjurkan). Mengenai sumber perbedaannya

telah disebutkan. Namun pendapat yang salah adalah mereka yang
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mengatakan tidak wajibnya adzanmenurut ijma' (kesepakatan ulama)
sebagaiman a y ang kami kemukakan, w all ahu a' lam.

'l';;,- 
r tirv -e 

(Ketika mereka datang ke Madinah) Maksudnya

datang dari Makkah waktu hijrah.

ti$r :plJa:;.',:ui U.i e f,T"trl,S;i (Suatu hari mereko berbicara
tentang hal itu, sebagian mereka berkata, "Gunakanlaft.,,) Tidak
disebutkan siapa yang berbicara.

Dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar disebutkan bahwa
Nabi SAW minta pendapat sahabat tentang tanda yang dipakai dalam
mengumpulkan mereka untuk melaksanakan shalat. Lalu mereka
menyebutkan terompet, tapi Nabi SAW tidak menyukainya, karena
terompet adalah milik orang Yahudi. Kemudian mereka menyebutkan
lonceng, dan Nabi juga tidak menyukai, karena lonceng adalah milik
orang Nasrani.

t*S;'j. (Tetapi terompet yang terbuat dari tanduk)Maksudnya
mereka meniup terompet dari tanduk supaya orang-orang berkumpul
ketika mendengarnya. Itu adalah syiar orang-orang yahudi.

gtr-;'- (Memanggil atau menyerukan) Al eurthubi berkata,

"Kemungkinan ketika Abdullah bin zaid memberitahu tentang
mimpinya dan dibenarkan oleh Nabi, maka umar segera mengatakan,
'Apakah kalian tidak mengutus seorang untuk mengumandangkan
adzan'. Lalu Nabi berkata, 'Wahai Bilal, berdiri dan kumandangkan
adzan'. Untuk itu huruf fa' esiy dalam konteks hadits Ibnu umar
berfungsi sebagai/as hihah,dimana ketika mereka berselisih pendapat
tentang cara memberitahu masuknya waktu shalat, tiba-tiba Abdullah
bin zaid bermimpi, lalu dia datang kepada Nabi SAW menceritakan
mimpinya. Kemudian Nabi SAW membenarkan-nya, maka Umar
berkata (seperti yang disebutkan)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa konteks hadits Abdullah bin
Zaid tidak seperti itu, karena ketika Abdullah binzaidmenceritakan
mimpinya kepada Nabi SAW, maka beliau berkata kepadanya, ririif

(''''''''',r'o\:rJ )Lrojt 4ampaikanlah kepada Bilal agar dia
mengumandangkannya {adzan}). Ketika Umar mendengarkan suara
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adzan, ia langsung keluar dan mendatangi Nabi SAW seraya berkata,
"Aku telah bermimpi seperti mimpinya AbdullahbinZaid." Halitu
menunjukkan bahwa Umar tidak hadir ketika Abdullah bin Zaid
menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW.

Secara lahiriah, isyarat Umar yang menyuruh orang untuk
mengumandangkan adzan shalat adalah setelah mereka melakukan
musyawarah, sedangkan mimpi Abdullah binZaid adalah setelah itu.
Wallahu a'lam.

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad shahih kepada Abu Umair bin

Anas, bahwa mereka (sahaba| berkata, 6\U), Ji't * tn' ul; H' Fl
sh')L t$ ,a1ldr p': iF ry 41,=a3t,:1.g,)'Jtii ,q'r$t'{;i"',#
'*.,..-fi-'!5 l*f."r4-aX ts51 (Nabi sangat memperhatikan shalat,

bagpimana cora mengumpulkan orang-orang untuk shalat. Abu
Umair bin Anas berknta, "Kibarknn bendera ketikn tiba waktu shalat,
jika mereka melihat, maka hendal*tya sebagian mereka
mengumandangkan adzan kepada sebogian yang lain. " Tapi
(pendapat) itu tidak membuat beliau meraso takjub).

Kemudian mereka menyebutkan lonceng (untuk memberitahu
masuknya waktu shalat), maka Abdullah bin Zaid pulang dengan
penuh perhatian terhadap apa yang diusulkan para sahabat. Lalu ia
bermimpi tentang adzan. Keesokan harinya ia pergi menemui Nabi
SAW. Perawi hadits mengatakan bahwa Umar telah bermimpi (adzan)
sebelum itu, tapi ia meyembunyikannya selama dua puluh hari. Lalu ia
memberitahukannya kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan

kepadanya, lt-i'jri ol tL;- rj (Apa yang menghalangimu untuk

me nc er itakannya kepada kami?)

Umar berkata, "Abdullah bin Zaid telah mendahului saya,

sehingga saya merasa malu." Rasulullah bersabda,.:J iUt;'p:0 p it U

'.-ii6 {-3 ,t-:il' *i 9,. (Wahai Bilal, berdirilah dan lihat apa yang

diperintahkan Abdullah bin Zaid, makn laksanakanlah).

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, bahwa kisah Abdullah
bin Zaid telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan lafazhyang
berbeda dan makna yang berdekatan, tapi riwayat ini adalah yang
paling balk (hasan).
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Saya (lbnu Hajar) katakan, ini tidak bertentangan dengan apa
yang telah disebutkan, bahwa ketika Abdullah binZaid menceritakan
mimpinya, lalu Umar mendengar adzan sehingga datang dan berkata,
"Saya telah bermimpi seperti itu," karena hal itu mengandung
kemungkinan bahwa Umar tidak mengabarkan tentang mimpinya
setelah Abdulah bin Zaid menceritakaRnya, tetapi Umar
menceritakannya setelah itu, berdasarkan pertanyaan Rasulullah
kepada lJmar, "Apa yang menghalangi kamu untuk tidak (langsung)
mengabarkannya kepada kami?" Yakni, setelah Abdullah bin Zaid
telah menceritakan mimpinya. Maka Umar mengungkapkan alasannya
kepada Nabi, yaitu Umar malu karena Abdullah binZaidterlebih dulu
mengabarkan mimpinya kepada beliau SAW.

Dengan demikian, riwayat ini menunjukkan bahwa Umar tidak
langsung memberitahukan mimpinya kepada Nabi SAW. Di samping
itu dalam hadits Abu Umair tidak menjelaskan bahwa Umar hadir
ketika Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, berbeda dengan
riwayat yang telah disebutkan,"laltt Umar mendengar suora (adzan),
moka dia keluar dan berkata......" dimana riwayat ini telah
menjelaskan bahwa Umar tidak hadir ketika Abdullah bin Zaid
menceritakan mimpinya.

:fuur:A lUofa serulah untuk shalat)Dalam riwayat Al Ismaili

menggunakan lafazh 
i>[.LJ,-,, 

i,iii (kumandangkan panggilan untuk

shalat) Al Qadhi Iyadh mengatakan bahwa yang dimaksud adalah
memberitahukan masuknya waktu shalat, bukanmengumandangkan
adzan yang disyariatkan. Pendapat ini dianggap aneh oleh Al Qadhi
Abu Bakar Ibnu Al Arabi, sehingga ia memahami bahwa adzanyang
dimaksud adalah adzan yang disyariatkan. Dia juga menghujat
keabsahan hadits Ibnu Umar, seraya berkata, "Sangat aneh, mengapa
Abu Isa men-sftahihkan-nya," karena sebagaimana yang diketahui
bahwa syariat adzan adalah berdasarkan mimpi Abdullah binZaid.
Untuk itu, hendaknya hadits-hadits shahih yang ada tidak ditolak
dengan sebab seperti ini padahal hadits-hadits tersebut sangat
mungkin untuk dikompromikan. Ibnu Mandah mengatakan tentang
hadits Ibnu Umar, bahwa hadits tersebut telah disepakatike-shahih-
annya.
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;: llt 6-(Wahai Bilal, berdirilah)Al Qadhi Iyadh dan lainnya

mengatakan bahwa kalimat ini mengandung dalil disyariatkannya
adzan dengan berdiri. Demikian juga pendapat Ibnu Khuzaimah dan
Ibnul Mundzir. Imam Nawawi menanggapi bahwa maksud dari

. .!
perkataan dr yaitu pergilah (wahai Bilal) ke tempat yang dapat dilihat

orang dan serulah mereka untuk shalat agar mereka dapat
mendengarkanmu. [mam Nawawi menambahkan bahwa di sini tidak
ada penjelasan tentang perintah berdiri ketika adzan.

Al Qadhi Iyadh menukil bahwa semua madzhab ulama tidak
membolehkan adzan dengan duduk, kecuali Abu Tsaur yang
disepakati oleh Abu Al Faraj Al Maliki. Perbedaan ini telah diketahui
dalam madzhab Syaf i, sedangkan pendapat yang masyhur menurut
pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukum berdiri ketika
adzan adalah sunah. Sehingga apabila seseorang menyerukan adzan
dengan duduk, maka hukumnya sah. Adapun pendapat yangbenar
adalah apa yang dikatakan Ibnul Mundzir, dimana para ulama sepakat
bahwa adzan dengan berdiri adalah Sunnah yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW.

Pelaiaran yane dapat diambil:

l). Latazh yang digunakan Bilal untuk menyeru shalat adalah
Ash-Shalaatu Jaami'ah. Lafazh tersebut diriwayatkan oleh lbnu
Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqat, yang termasuk riwayat mursal yang
diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab.

Beberapa ulama menyangka bahwa ketika itu Bilal
diperintahkan untuk menyerukan adzan dengan lafazh adzan
sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Di sini ada korelasi yang
sangat kuat mengapa Bilal yang diperintahkan untuk menyerukan
adzan, bukan yang lainnya. Hal itu dikarenakan ketika Bilal disiksa
orang kafir Quraisy agar keluar dari Islam, dia mengatakarr"Ahad,
ahad (/l.llah Maha Esa, Allah Maha Esa). Untuk itu, hanya Bilal yang
diperintahkan Nabi SAW untuk mengumandangkan adzan yang
mengandung kalimat tauhid.

Memang nampak jelas korelasi mengapa Bilal yang
diperintahkan untuk menyerukan adzan, bukan yang lainnya. Namun
di sini bukan tempatnya untuk membicarakan masalah tersebut.
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2). Dalam hadits Ibnu Umar terdapat perintah untuk mencari
hukum-hukum agama dari makna-makna yang telah disimpulkan,
bukan hanya melihat arti lahiriahnya saja. Demikian yang dikatakan
oleh Ibnu Al Arabi.

3). Perintah untuk bermusyawarah dalam urusan yang penting.
Dalam hal ini tidaklah mengapa orang yang ikut bermusyawarah
mengajukan pendapatnya sesuai dengan hasil ijtihad yang telah
dilakukan.

Di sini ada kejanggalan tentang penetapan hukum adzan
berdasarkan mimpi Abdullah binZaid, sebab mimpi selain Nabi tidak
bisa dijadikan landasan hukum syariat. Namun pendapat ini dijawab
dengan kemungkinan untuk diadakan perbandingan antara mimpi
tersebut dengan wahyu. Apalagi setelah melihat bahwa lafazh dan
susunan kalimat adzantersebut jauh dari kemungkinan adanya campur
tangan manusia atau syetan dalam menentukannya. lnilah yang
dijadikan landasan pendapat yang membolehkan Rasulullah SAW
untuk melakukan ijtihad dalam masalah hukum syariat, sebagaimana
yang dijelaskan dalam masalah ushul fikih

Pendapat pertama telah dikuatkan dengan riwayat Abdunazzaq
dan Abu Daud dalam marssil (kumpulan hadits-hadits mursa[) dari
jalur Ubaid bin Umair Al-Laitsi 

-salah 
seorang tokoh dari kalangan

tabi'in- bahwa ketika Umar bermimpi tentang adzan, dia datang
untuk memberitahukan kepadaNabi SAW. Beliau telah mendapatkan
bahwa wahyu telah membenarkan hal itu, maka beliau SAW hanya
menetapkan adzan Bilal, dan beliau bersabda kepada lJmar, "ll/ahyu
telah mendahului kamu dengan apa yang kamu kabarkan." lnilebih
shahih daripada apa yang diceritakan oleh Ad-Daudi dari Ibnu Ishaq,
bahwa Jibril telah datang memberitahukan tentang adzan kepadaNabi
delapan hari sebelum Abdullah bin Zaid memberitahukan tentang
mimpinya kepada beliau.

As-Suhaili mengisyaratkan hikmah diawalinya syariat adzan
bukan melalui lisan Nabi SAW, yaitu sebagai bentuk pujian dan
pengakuan akan tingginya derajat beliau SAW melalui lisan orang lain
supaya kedudukan beliau lebih mulia. Wallohu a'lam.
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'oi lx ?f

2. Adzan Dua Kali-Dua Kali

,iC,ft'*t:lu.eri t;i: *ry i )?,f
uuvi vt Luli j'i'ct?, oritri 'e

605. Dari Simak bin Athiyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah,
dari Anas, dia berkata, "Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan
dan mengganjilkan qamat, kecuali lqamah."

u6, k 6 :Jvc,Uu ,J.r -1, * d\t ci ; ii;r nc *
r.,r5 fr'r'ri-'oi rrli *;;;::,*rt#t;i r$'oi rrlji ,Ju

uuli i.;'o:rroritri '&'oii"rre e.'"t ri*.'ri
606. Dari l(halid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Anas bin

Malik, dia berkata, "Ketika manusia telah banyak, dia berkata,
'Mereka memperbincangkan untuk dapat mengetahui waktu shalat
dengan suatu (tanda) yang mereka kenal. Lalu mereka menyebutkan
untuk menyalakan api atau memukul lonceng. Maka, Bilal diperintah
untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah'."

Keteransan Hadits:

Bab adzaan matsna (bab adzan dua kali-dua kali). Dalam
riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Dua kali-dua kali." Lafazh
"matsna" itu sendiri pada dasamya mengandung makna dua kali-dua
kali. Untuk itu kata "matsna" yang kedua pada riwayat Al Kasymihani
adalah sebagai penguat kata yang pertama, sebab lafazh "matsna"
sudah mengandung makna bahwa setiap lafazh adzan diucapkan dua
kali, dan lafazhkedua mempertegas hal itu.

Lafazhjudul bab ini disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dengan
jalw marfu' (langsung kepada Nabi SAW) seperti diriwayatkan oleh
Abu Daud Ath-Thayalisi dalam kitabnya Al Musnad, dimana
dikatakan, "matsna-matsna" (dua kali-dua kali). Riwayat ini juga
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dinukil oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta di-s&ahih-kan oleh Ibnu
Khuzaimah dan selainnya melalui jalur yang sama, namun dengan
lafazh, " m q r r a t o i n- m ar r a t ai n " (dua kali -dua kal i).

'et;5" 0i (menggenapkan) Yakni mengucapkan setiap lafazh

adzan dalam jumlah genap. Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud
menggenapkan adzan telah ditafsirkan oleh perkataan, matsna-matsna
(dua kali-dua kali)'. Hal itu berkonsekuensi bahwa seluruh lafazh
adzan harus diucapkan dua kali-dua kali. Akan tetapi tidak ada

perbedaan bahwa kalimat tauhid 1Ar ft iil l; ai akhir adzan hanya

diucapkan satu kali. Untuk itu kalimat 'dua kali' hanya berlaku untuk
selain kalimat terakhir. Seakan-akan Imam Bukhari melakukan hal ini
untuk mendukung pandangannya yang tidak mengucapkan takbir
empat kali di awal adzan Sementara bagi mereka yang berpendapat
bahwa takbir di awal adzan diucapkan sebanyak empat kali dapat
mengajukan argumentasi yang sama, karena hal itu tercantum pula
dalam riwayat. Pada bagian iqamah akan dijelaskan bahwa mereka
yang berpandangan demikian tidak perlu menyatakan bahwa hal itu
merupakan sesuatu yang bersifat khusus."

k61i rr 'ua!i 
;;'tsi 1*rnggonjilkan qamat kecuali iqamah)

Kata lqamah yang pertama tidak sama dengan kata lqamah yang
kedua. Iqamah yang pertama adalah seluruh lafazh adzan yang
disyariatkan untuk diucapkan saat qamat untuk shalat, sedangkan yang
dimaksud dengan lqamah yang kedua adalah khusus perkataan, "Qad
qaamat ash-shalaaft" sebagaimana yang akan dijelaskan.

Catatan

Ibnu Mandah mengklaim bahwa perkataan furili ff (kecuali

Iqamah) termasuk perkataan Ayyub dan tidak termasuk lafazh musnad
(langsung dari Nabi SAW) seperti pada riwayat Ismail bin Ibrahim.
Dia menyebutkan bahwa dalam riwayat Simak bin Athiyah terdapat
Idraj (kalimat yang disisipkan oleh perawi). Hal serupa dikemukakan
pula oleh Abu Muhammad Al Ashili, bahwa kalimat "kecuali
Iqamah" adalah perkataan Al Ayyub dan tidak termasuk bagian
hadits. Tetapi apa yang dikatakan oleh keduanya perlu diteliti, karena
Abdunazzaq telah meriwayatkannya dari Ma'mar dari Aypb dengan
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sanadnya. Kalimat tersebut bersambung dengan hadits beserta

tafsirannya, yaitu dengan lafazh n {i it Ltirr ;l-1 oil'tt 4 SX tts

i>'Ur *s (Bital biasa menggenapkan adzan dan mengganjilkan

qamat kecuali perlataannya qad qaamat ash-shalaah {Sungguh
shalat telah dite gakkan)).

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya Ash-Shahih, As-
Sarraj dalam kitabnya Al Musnad, dan demikian pula Abdurrazzaq
dalam kitabnya Al Mushannaf, serta Al Ismaili melalui jalur yang

sama dengan riwayat di atas, cF; iy.At /'6 n Jfi-t @an dia

mengucapkan 'qad qaamat osh-shalaah' dua kali).

Menurut kaidah dasar bahwa apa yang tersebut dalam hadits
termasuk bagian hadits selama tidak ada dalil lain yang menyatakan
sebaliknya. Sementara dalam hal ini tidak ada dalil yang menyatakan
sebaliknya. Hal itu karena riwayat Ismail tidak dapat dijadikan sebagai

dalit untuk menyatakan bahwa lafazhLdfr it $ecuati lqamah) tidak

termasuk bagian hadits. Sebab, kesimpulan yang diberikannya hanya
menyatakan bahwa Khalidl tidak menyebutkan tambahan lafazh
tersebut sedangkan Ayyub menyebutkannya. Padahal keduanya telah
meriwayatkan dari Abu Qilabah, dari Anas. Tambahan dalam riwayat
Ayyub berasal dari perawi yang tsiqaft (terpercaya), maka harus
diterima.

Kemudian timbul pertanyaan tentang tidak adanya pengecualian
takbir dalam qamat. Sebagian ulama madzhab Syaf i mengatakan,

"Sesungguhnya ucapan takbir dua kali dalam qamat adalah satu kali
dibanding ucapan takbir dalam adzan." Imam Nawawi berkata, "Oleh
sebab itu, maka bagi seorang muadzdzin dianjurkan untuk

mengucapkan dua takbir 151 ?tt t'i tirrl saat adzan dengan satu kali

bernafas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa aPa yang dikatakan oleh
Imam Nawawi tersebut adalah sesuai dengan takbir yang diucapkan di
awal adzan dan tidak demikian halnya dengan takbir di akhir adzan.

Berdasarkan perkataan Imam Nawawi, maka bagi muadzdzin

' Salah seorang perawi yang menukil hadits tanpa menyebutkan lafazh lllal lqamah "kecuali
iqamah" Penerj.
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hendaknya mengucapkan kedua takbir di akhir adzan masing-masing
dengan satu kali tarikan nafas. Dengan demikian, tampak bahwa
pendapat yang menyatakan empat kali takbir di awal adzar adalah
lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan dua kali takbir.
Sementara lafazh "genap" mencakup dua kali takbir maupun empat
kali takbir. Maka tidak ada lafazhhadits di bab ini yang menyalahi hal
itu, berbeda dengan asumsi perkataan Ibnu Baththal. Adapun
mengenai tarji' (pengulangan) pada dua kalimat syahadat, maka
gambarannya yarrg paling benar adalah mengucapkan kalimat
persaksian tentang keesaan Allah 1.:,r ft 4 I 'oi q3(; sebanyak dua

kali, lalu mengucapkan kalimat persaksian tentang kerasulan sebanyak

dua kali fn, jr, $hl 'oi l.l&f). Kemudian kembali mengucapkan

kalimat persaksian tentang keesaan Allah sebanyak dua kali, lalu
mengucapkan kalimat persaksian tentang kerasulan sebanyak dua kali.
Hal ini meskipun dari segi jumlah masing-masing adalah empat kali,
namun dari segi gambarannya hanya dua kali-dua kali.

frfs ,S'it c6t'-!i 6i ,jti (Ia berkata, ,Ketikn manusia telah

banyak." Ia berkata, "Mereks menyebutkan...,,) Lafazh l'6 (Ia
berkata) yang kedua merupakan tambahan yang berfungsi sebagai
penguat kata yang pertama.

' rjti t\)'3i- (menyalakan api) Dalam riwayat Imam Muslim

menggunakan lafazh, tti t\j'ji yakni menampakkan cahaya api.

Adapun nqquus (lonceng) adalah kayu yang dipukul dengan kayu
sehingga mengeluarkan suara, dan ini termasuk syiar agama Nasrani.

e;Ali ';i ts?1 (dan mengganjilkan qamat) Lafazh ini dijadikan

dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa lafazh'ay'blr *t3 ii hanya

diucapkan satu kali. Namun hadits sebelumnya teiarr menolak
pandangan mereka berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan.
Apabila mereka berhujjah dengan apa yang dilakukan penduduk
Madinah, maka hal itu dapat dibantah dengan apa yang dilakukan
penduduk Makkah, dimana amalan penduduk Makkah dalam hal ini
telah didukung oleh hadits shahih.
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3. Iqamah Satu Kali Kecuali lafazhli>tltt

607. Dari Anas,
menggenapkan adzan dan
"Aku menyebutkan hal itu
Iqamah'."

dia berkata, "Bilal diperintah untuk
mengganjilkan Iqamah." Ismail berkata,
kepada Ayyub, maka ia berkata, 'Kecuali

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak memberi judul
bab dengan lafazh yang terdapat pada hadits, dimana ia menggunakan
katawahidaft (satu kali) sebagai ganti katawitr (ganjil).Hal itu karena
lafazh witr (ganjil) tidak khusus menunjukkan jumlah satu kali. Oleh
sebab itu, beliau meninggalkan lafazb yang bermakna ganda
(musytarak) kepada lafazh yang bermakna tunggal (ghairu
musytarak)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja Imam Bukhari tidak
mengatakan "satu kali-satu kali". Hal itu dilakukan untuk
menyesuaikannya dengan lafazh riwayat yang menjelaskan hal ini.
Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu
Umar yang telah saya sebutkan dalam bab terdahulu, dimana

lafazhnyaadalah, Z.t-rt a;Alri ;i; ililr (Adzan dua kali-dua kali dan

qamat satu koli). Imam Daruquthni juga meriwayatkan dan
menganggapnya sebagai hadits hasan dalam hadits yang diriwayatkan
dari Abu Mahdzurah, ir,,t 'titi e 01 i:;1j (Dan beliau SAW

memerintahkannya untuk qqmat dengan satu kali-satu kali).

(Kecuali lafazh iy"at *v i1.Ini adalah lafazh yang dinukil

dalam riwayat Ma'mar dari Ayyub, seperti yang telah dijelaskan. Al
Ismaili mengatakan bahwa penyebutan hadits Simak bin Athiyah
dalam bab ini adalah lebih tepat daripada hadits Ibnu Aliyah. Namun
kritikan ini dapat ditanggapi dengan mengatakan bahwa Imam
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Bukhari bermaksud membantah sebagian orang yang menduga bahwa
lafazh tersebut hanya sampai kepada Ayyub, sebab Imam Bukhari
menyebutkannya sebagai dalil. Apabila menurut beliau lafazh tersebut

tidak berasal dari Nabi SAW, maka beliau tidak akan

mengemukakannya sebagai dalil.

'-';ii @ku menyebutkan) Demikian yang terdapat dalam

kebanyakan riwayat, yakni tanpa menyebutkan objek kalimat.
Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Ashili disebutkan,

'i;ii (aku menyebutkannya), yakni hadits Khalid.

Hadits ini merupakan bantahan bagi mereka yang berpendapat
bahwa lafazh qamat diucapkan dua kali-dua kali, sama seperti adzan.
Tapi sebagian ulama mazhab Hanafi memberi penjelasan bahwa
hadits itu telah mansukh (hukumnya dihapus), dimana pada awalnya
lafazh qamat diucapkan satu kali-satu kali. Kemudian hukum tersebut
dihapus (mansukh) dengan hadits Abu Mahdzurah, yakni hadits yang
dinukil oleh para penulis kitab Sunanyangmenyebutkan bahwa lafazh
dalam qamat diucapkan dua kali-dua kali. Apabila ditinjau dari segi
waktu, maka hadits Anas (yang disebutkan Imam Bukhari pada bab
ini) lebih dulu daripada hadits Abu Mahdzurah, sehingga hadits Abu
Mahdzurah telah menghapus hukum yang ada pada hadits Anas.

Penjelasan mereka ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa
dalam sebagian jalur periwayatan hadits Abu Mahdzurah terdapat
keterangan tentang torbi' dan tarji',z maka konsekuensinya mereka
harus berpendapat demikian saat adzan.

Sementara itu Imam Ahmad mengingkari pendapat yang
mengatakan bahwa hadits Abu Mahdzurah menghapus hukum yang
ada dalam hadis Anas. Hal ini berdasarkan riwayat yang mengatakan
bahwa ketika Nabi SAW kembali dari penaklukan kota Makkah ke

Madinah, beliau SAW tetap menetapkan perbuatan Bilal yang
melakukan qamat dengan satu kali-satu kali. Kemudian hal itu beliau
ajarkan kepada Sa'ad bin Al Qurzh, dan ia pun menyerukan adzan

dengan cara demikian sepeninggal Bilal, sebagaimana yang dinukil
oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim.

2 Tarbi'adalah mengucapkan takbir empat kali di awal adzan, sedangkan tarji' adalah
mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak empat kali pada saat adzan -penerj.
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Ibnu Abdul Barr berkata, "lmam Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibnu
Jarir berpendapat bahwa hal ini termasuk perbedaan yang

diperbolehkan. Karena mengucapkan takbir di awal adzan sebanyak
empat kali atau dua kali, mengucapkan dua kalimat syahadat empat
kali atau dua kali, mengucapkan qamat dua kali-dua kali atau
mengucapkan keseluruhan qamat satu kali, atau mengecualikan
ucapan qad qaamat ash-shalaah, semua itu diperbolehkan.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan bahwa apabila seseorang

mengucapkan takbir di awal adzan empat kali lalu mengucapkan
kalimat syahadat empat kali, maka ia harus melakukannya dalam
qamat dua kali-dua kali. Namun apabila adzanrrya tidak demikian,
maka ia harus melakukan qamat satu kali-satu kali. Tapi dikatakan
bahwa tidak ada satu pun ulama yang berpendapat demikian
sebelumny a, w all ahu a' I am."

Pelaiaran va4e dapat diambil

1. Ada pendapat yang mengatakan, mengapa setiap lafazh adzan
diucapkan dua kali-dua kali sedangkan qamat hanya satu kali. Hal itu
karena fungsi adzan adalah untuk menyeru mereka yang tidak ada di
tempat, sehingga perlu pengulangan agar dapat sampai kepada
mereka, berbeda dengan qamat yang ditujukan bagi orang-orang yang
telah hadir untuk shalat. Dari sini, maka dalam menyerukan adzan
disunahkan berada di tempat yang agak tinggi, berbeda dengan qamat.

Di samping itu, dianjurkan pula agar suara adzan lebih keras daripada
suara qamat. Selanjutnya adzan hendaknya dilakukan dengan tartil
@erlahan) sedangkan qamat dilakukan dengan cepat.

Adapun diulanginya kalimat "qad qaamat ash-shalaah" pada
saat qamat, adalah karena lafazh ini yang menjadi maksud dari qamat

itu sendiri. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini merupakan
penjelasan yang cukup baik.

Adapun pendapat Al Khaththabi yang mengatakan bahwa
menyamakan adzan dan qamat akan menimbulkan kesamaran antara

keduanya yang dapat mengakibatkan luputnya shalat jamaah itu perlu
diteliti kembali, sebab dalam menyerukan adzan dianjurkan untuk
dilakukan di tempat yang agak tinggi agar orang-orang dapat

mengengarkannya seperti yang telah diterangkan. Adapun mengenai

takbir dua kali saat qamat juga telah diterangkan, sedangkan hikmah
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pengulangan kalimat syahadat hingga empat kali dapat dipetik dari
penjelasan di atas. Adapun dikhususkannya kalimat tasyahud dalam
adzan adalah karena lafazh tersebut merupakan lafazh yang paling
agung di antara lafazh-lafazhadzan. Wallahu a'lam.

4. Keutamaan Adzan

fU.qi; ri1 :Jv pt y frt * ilt Jyt oii;:; €j *
pi ifit & tiy ,4,1it y.t & Lt," '^v, Ltt)t ';'i

;'H- &|Fi orrtt .atl ,i;;i;)rlrr, *:;tit e
e; ;, ?'f 'J;:.f t:l rk ';\t ,k ';i, ,'Jrr; ,,*;ij ilr

J, € er*v;*1'
608. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila dikumandangkan seruan (adzan) untuk shalat
maka syetan pergi sambil mengeluarkan suara kentut hingga tidak
mendengar adzan. Apabila seruan telah selesai, ia pun kembali.
Hingga opabila dikumandangkan qamat untuk shalat mala syetan
pergi. Apabila qamat telah selesai, ia pun kembali hingga
membisikknn di antara seseorang dengan dirinya. Ia berknta,
'Ingatlah ini... ingatlah ini...' 

-sesuatu 
yang sebelumnya tidak

diingat oleh orang itu- hingga seseorang tidak tahu berapa (raknat)
ia telah melakukan shalat."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan judul bab dengan lafazh ta'dzin
(adzan) karena lafazh tersebut tercantum dalam hadits yang beliau
nukil di bab ini. Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Lafazh ta'dzin
mencakup segala sesuatu yang berasal dari muadzdzin, baik
perkataan, perbuatan maupun penampilan, dan hakikat adzan dapat
dipahami tanpa hal-hal tersebut." Akan tetapi secara lahiriah lafazh
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ta'dzin di sini digunakan untuk mengungkap kata "adzan" secara

khusus, berdasarkan lafazh pada hadits , 451$ gna ) up (Hingga ia

tidak mendengar adzan {ta'dzin}). Adapun dalam riwayat Imam

Muslim menggunakan lafazh, '€* '#" I Gt (Hingga ia tidak

mendengar suaro adzan). Penggunaan kata mendengar di sini tidak
berindikasi pada perbuatan maupun penampilan, di samping itu dari
segi asal kalimat bahwa lafazh ta'dzin berarti adzan.

Lt* t: (sambit mengeluarkan suara kentut). Al Qadhi Iyadh

mengatakan bahwa hal ini mungkin dipahami sebagaimana makna
lahiriahnya, karena syetan adalah jism (materi) yang juga makan
(seperti manusia) sehingga bisa saja mengeluarkan angin. Namun ada
kemungkinan hal ini sebagai ungkapan ketakutannya. Kemungkinan

ini didukung oleh riwayat Imam Muslim dengan lafazh ".p6 'i,
dimana Al Ashma'i dan lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah
lari terbirit-birit. Ath-Thaibi berkata, "Sikap syetan yang
menyibukkan dirinya agar tidak mendengar suara adzan diserupakan
dengan suara yang memenuhi pendengarannya sehingga tidak dapat
mendengarkan suara yang lain, kemudian dinamakan kentut untuk
menghinakannya."

Catatan:

Secara lahiriah yang dimaksud dengan syetan adalah iblis. Hal
inilah yang disinyalir oleh pendapat mayoritas pensyarah seperti yang
akan disebutkan. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah jenis
syetan, yakni semua pembangkang dari kalangan jin dan manusia.
Namun yang dimaksud dalam hadits ini adalah khusus syetan dari
kalangan jin.

iihr l...i : up thingga tidak mendengar adzan). Secara

lahiriah syetan sengaja mengeluarkan kentu! baik dengan maksud
menyibukkan diri dengan mendengar suara kentutnya agar tidak
mendengar suara adzan, atau untuk meremehkannya seperti yang
biasa dilakukan oleh orang-orang dungu. Tapi ada pula kemungkinan
hal itu tidak dilakukan dengan sengaja, karena terdorong rasa takut
saat mendengar suara adzan. Kemungkinan lain adalah ia sengaja
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buang angin untuk mendatangkan sesuatu yang belawanan dengan
kesucian shalat, yaitu hadats.

Hadits ini dijadikan dalil disukainya mengeraskan suara adzan,

karena secara lahiriah kalimat, "Hingga tidak mendengar"
menunjukkan bahwa syetan menjauhkan dirinya sampai tidak dapat
mendengar suara adzan. Adapun batasan jarak tersebut telah
dijelaskan dalam riwayat Muslim, yang menyebutkan, "Hingga
sampai ke Rauha'."

Al A'masy meriwayatkan dari Abu Suffan, dari Jabir yang
menerangkan bahwa antara Madinah dengan Rauha' berjarak tiga
puluh enam mil. Demikian pula riwayat Qutaibah dari Jarir yang

dinukil oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan
pula dari lshaq dan Jarir tanpa menyebutkan lafazhnya. Adapun
riwayat Ishaq dalam Musnad-nya menyebutkarr, "Hingga sampai ke

Rauha' yang berjarak tiga puluh mil dari Modinah." Beliau
menyisipkan kalimatnya dalam hadits. Namun yang menjadi pegangan
adalah riwayat Qutaibah. Sedangkan hadits Abu Sa'id akan
disebutkan pada bab tentang "Keutamaan mengeraskan suara adzan".

,'o;n 
@ebsai) Pelaku pada kalimat ini tidak disebutkan, dan

yang dimaksud adalah m:uadzdzin Lalu hal ini dijadikan dalil bahwa
antara adzart dan qamat terdapat jarak waktu tertentu. Berbeda dengan
mer'eka yang berpendapat bahwa keutamaan shalat di awal waktu
hanya didapatkan dengan syarat takbir yang pertama harus bertepatan
dengan masuknya waktu shalat.

|4'i til @pabita qamat ditafukan). Ada pendapat yang

mengatakan bahwa asal kata tersebut adalah Ld yakni gri (kembali).

Namun ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata q'i
yakni apabila seseorang mengisyaratkan dengan pakaiannya untuk
memberi tahu orang lain bahwa ia telah selesai melakukan sesuatu.

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

'tatswib' di sini adalah qamat. Pandangan ini pula yang ditegaskan
oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya, Al Khaththabi dan Al
Baihaqi serta ulama lainnya.
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Imam Al Qurthubi berkata, bahwa kalimat 1<lldu, 
qj artinya

dikumandangkan qamat untuk shalat. Dalam arti lain, ia kembali
melakukan perbuatan yang menyerupai adzan. Setiap orang yang
mengulang-ulangi suatu ucapan dinamakan "mutsawwib". Pernyataan
ini diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim dari Abu Shalih, dari
Abu Hurairah,"Apabila ia mendengar qamal maka ia pun pergi."

Sebagian ulama Kufah mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan "tatswib" adalah perkataan muadzdzin antara adzan dan
qamat, yakni, "Hayya alosh-shalaah... Hayya alal falaah... qad
qaamatish-shalaah" (Mari menuju shalat... mari menuju
kemenangan... sungguh shalat akan segera ditegakkan). Pernyataan
seperti itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Abu Yusuf dan
Abu Hanifah. Akan tetapi dalam Sunan Abu Daud dari Ibnu Umar
disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak menyukai adanya "tatswib" antara
adzan dan qamat. Keterangan ini memberi asumsi bahwa di antara
ulama terdahulu ada yang berpendapat seperti Abu Hanifah.
Kemungkinan pendapat yang secara khusus dikemukakan oleh Abu
Hanifah adalah penentuan apa yang diucapkan antara adzan dan
qamat.

Al Khaththabi berpendapat, "Secara umum makna kata'tatswib'

tidak dikenal selain perkataan muadzdzin ketika adzan, 4 ?'al:at
?'Ft (Sholat lebih baik daripada tidur). Akan tetapi maksud tqtswib

dalam hadits ini adalah qamat."
,i.., u, ',o''-yr;" ,P p\ (datang hingga membisiki). Al Qadhi Iyadh

berkata, "Demikianlah yang kami dengar dari mayoritas perawi
(dengan huruf tha' yang berharakat dhammah), namun kami telah
menerima dari para perawi yang memiliki hafalan yang baik dengan

lafazh thfi (dengan kasrah) yang berarti menimbulkan was was, dan

bacaan ini lebih sesuai. Asal makna kata tersebut adalah i"r 1, k
yaitu apabila unta menggerakkan ekornya dan memukulkan pada

kedua pahanya. Sedangkan lafazh yakhthuru (h bermakna lewat,

yakni syetan mendekat lalu lewat di antara seseorang dengan hatinya
kemudian menyibukkannya. Al Hujari dalam kitabnya yang berjudul
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An-Nawadir melemahkan bacaan dengan dhammah flful karena

yang benar adalah menggunakan kasrah (W)."

.*rtj e'rlJt ;pt (antara seseorang dengan dirinya) Yakni hatinya.

Demilianlat yung disebutkan oleh Imam Bukhari dari jalur lain dalam
pembahasan tentang bad'ul khalq (awal mula penciptaan). Al Baji
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syetan menghalangi
seseorang untuk dapat melakukan shalat dengan serius dan ikhlas.

& S\i & ;\i ,ji;fio berkata, "tngartah ini... ingatlah

ini.") Dalam riwayat Al Karimah ada tambahan huruf sambung waw

1ii f\r31, demikian pula yang ada dalam riwayat Imam Muslim.

Sementara dalam riwayat lmam Bukhari dalam kitab tentang "Shalat

Sahwi" disebutkan, $?'t $? F!'l Kemudian Imam Muslim

menambahkan dalam riwayat yang dinukil dari Abdu Rabbih dari Al
A'raj, !'JJ"'6J- I 6 *ve q tft iq 6W (Syetan mengiming-imingi

serta memberi harapan-harapan dan mengingatkan kebutuhan-
kebutuhan orang itu, dimana sebelumnya ia tidak mengingatnya).

f 5"'e | 6.(rerhadap apa-opa yang tidak ia ingat) takni
sesuatu yang tidak ada dalam benaknya sebelum melakukan shalat.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, '# 4 f U- '6J- i 6.
(Terhadap apa yang ia tidak ingat sebelumnya).

Untuk itu Imam Abu Hanifah mendasari sikapnya terhadap
orang yang mengadu kepadanya bahwa ia telah menimbun harta
kemudian lupa tempatnya, maka Abu Hanifah memerintahkannya
untuk shalat seraya berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak
menyibukkan dirinya dengan perkara dunia. Orang itu pun
melakukannya. Kemudian orang tersebut ingat tempat di mana
hartanya disimpan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa syetan mengingatkan
apa yang sebelumnya telah diketahui, karena seseorang lebih condong
kepada apa yang ia ketahui. Namun nampaknya cakupan makna hadits
ini lebih luas dari itu, dimana syetan menyebutkan kepada seseorang
apa yang telah ia ketahui sebelumnya agar konsentrasinya terganggu,
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dan disebutkan pula apa yang tidak ia ketahui sebelumnya agat ia
sibuk memikirkan hal itu. Maka, hal ini mencakup masalah dunia dan

akhirat. Akan tetapi apakah termasuk dalam hal ini juga memikirkan
makna ayat-ayat yang dibaca? Bisa saja hal ini masuk dalam
cakupannya, sebab maksud syetan adalah mengurangi kekhusyuan dan

keikhlasan dengan cara apapun.

e "€ (berapa (rakaat) ia telah melakukan shalot)- Dalam

riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang bad'ul khalq (awal

mula penciptaan) melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan, ,rL

Uri i1 uJo ei t'.;.r,- t (Hingga ia tidak tahu apakah tetah shalat tiga

atau empat raknat). Hal ini akan dijelaskan dalam bab tentang

"Sahwi", insya Alloh.

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah syetan lari saat

mendengar adzart dan qamat, tapi ia tidak lari saat mendengar bacaan

Al Qur'an serta dzikir yang diucapkan ketika shalat. Salah satu
pendapat mengatakan bahwa syetan lari pada waktu adzan

dikumandangkan agar tidak menjadi saksi bagi muadzdzin pada hari
kiamat, karena semua jin dan manusia yang mendengar suara

muadzdzin akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sepertinya Imam
Bukhari telah mensinyalir hal itu, dimana beliau menyebutkan hadits
mengenai hal tersebut setelah hadits dalam bab ini. Al Qadhi Iyadh
menukil dari sebagian ulama bahwa lafazh hadits itu bersifat umum
namun mempunyai maksud khusus, yakni mereka yang akan menjadi
saksi pada hari kiamat hanyalah yang persaksiannya dianggap sah.

Yang demikian itu khusus bagi orang-orang mukmin, sedangkan

orang-orang kafir maka persaksiannya tidak diterima. Tapi pandangan

ini dibantah oleh keterangan yang dinukil dalam riwayat-riwayatyang
ada. Lalu Az-Zain bin Al Manayyar mendukung pendapat pertama,

padahal masalah tersebut masih mengandung unsur kemungkinan'

Pendapat lain mengatakan bahwa syetan lari menjauh supaya

tidak mendengar suara adzan, lalu kembali dan menimbulkan rasa

wrs-was untuk merusak shalat. Maka apa yang dilakukan syetan pada

waktu lari dan kembali adalah sama, yaitu menganggap remeh

persoalan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa syetan lari saat

mendengar adzar karena adzan adalah panggilan untuk shalat yang di
dalamnya ada sujud yang tidak disukainya, bahkan menjadi penyebab
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kedurhakaannya. Tetapi pendapat ini dapat disangkal, karena syetan
kembali sebelum sujud dilakukan. Apabila syetan lari dengan sebab
tersebut, maka ia tidak akan kembali melainkan setelah selesai sujud.
Tapi tanggapan ini dijawab dengan mengatakan bahwa syetan lari saat
mendengar panggilan untuk sujud untuk memperkokoh pendiriannya
yang tidak mau sujud, kemudian ia kembali untuk merusak sujud
orang yang shalat yang tidak ia sukai.

Sebagian lagi mengatakan bahwa syetan lari karena adanya
kesepakatan dari semua orang yang shalat untuk mengumumkan
persaksian akan kebenaran serta penegakan syariat. Tapi pendapat ini
dikritik, karena kesepakalan itu telah ada pada semua orang yang
shalat baik sebelum adzxt maupun sesudahnya. Namun kritikan ini
kembali dijawab dengan mengatakan bahwa pengumuman itu lebih
khusus daripada kesepakatan, karena tidak ada pengumuman yang
menyamai adzan baik kerasnya suara saat takbir maupun bacaan yang
lain. Oleh sebab itu, beliau SAW bersabda kepada Abdullah binZaid,
"Ajarkanlah adzan itu kepada Bilal, karena suciranya lebih nyaring
daripada komlt." Yakni, suaranya lebih keras ddn panjang sehingga
waktu yang dibutuhkan untuk adzan cukup lama. Dengan demikian,
syetan tidak mempunyai kesempatan membuat manusia lalai
menegakkan shalat atau mengakhirkannya. Syetan berputus asa atas
apa yang diumumkan oleh manusia saat itu, namun ia kembali karena
tabiatnya yang selalu mengganggu dan menimbulkan rasa was-was.
Sebab, waktu mengumandangkan adzan hampir tidak terselip perasaan
riya' atau lalai. Berbeda halnya dengan shalat yang membutuhkan
pemusatan hati, maka syetan membuka berbagai rasa was-was. Hadits
ini diberi judul oleh Abu Awanah, "Dalil bahwa muadzdzin saat adzan
dan qamat terhindar dari rasa was-was dan riya' karena syetan jauh
darinya".

Pendapat lain memaparkan alasannya, mengapa syetan lari saat
mendengar senran adzart? Hal itu karena adzan merupakan seruan
untuk melaksanakan amalan yang paling utama yaitu shalat, dimana
bacaan adzan adalah dzikir yang paling mulia, tidak ada penambahan
maupun pengurangan, bahkan semua dilaksanakan sesuai dengan
perintah, sehingga syetan lari menjauh ketika mendengar seruan
tersebut. Sedangkan shalat, tidak jarang orang yang menguranginya
sehingga syetan mampu melakukan aksinya. Apabila ada orang yang
mampu menunaikan semua yang diperintahkan saat shalat, niscaya
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syetan tidak akan mendekatinya meskipun ia shalat sendirian, dan hal
ini jarang terjadi. Apabila ada orang lain yang sepertinya, maka lebih
kecil kemungkinan syetan akan mendekat dan mengganggunya kecil.
Pernyataan ini telah disinyalir oleh Ibnu Abi Jamrah, semoga Allah
memberi berkah-Nya kepadanya.

Catatan

Ibnu Baththal berkata, "Makna ini mirip dengan larangan bagi
seseorang untuk keluar dari masjid setelah muadzdzin
mengumandangkan adzan, supaya tidak menyerupai syetan yang lari
saat mende ngar adzan, w al l ahu a'l om."

Dua Masalah Pentins

Pertamo, sebagian ulama salaf memahami adzan yang

disebutkan dalam hadits bab ini adalah melakukan adzan, meski tidak
disebutkan syarat-syarat yang berlaku pada adzan seperti dilakukan
pada waktu shalat atau syarat-syarat lainnya. Dalam Shahih Muslim
dari riwayat Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya bahwa ia berkata,

"Apabila engkau mendengar suara, maka serulah shalat." Lalu beliau
berdalil dengan hadits ini. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Malik
dariZaidbin Aslam, sama seperti itu.

Kedua, telah disebutkan hadits-hadits yang berhubungan dengan

keutamaan adzan, sebagiannya disebutkan oleh Imam Bukhari di
tempat lain pada kitab ini. Namun di sini beliau hanya menyebutkan
hadits di atas, karena riwayat ini menerangkan keutamaan yang tidak
dapat diraih selain amalan adzan. Berbeda dengan riwayat-riwayat
lainnya, dimana keutamaan yang disebutkannya dapat diperoleh
dengan ibadah-ibadatr selain adzan, w al I a hu a' I a m.

5. Mengeraskan Suara Adzan

,l*$\frU; r3t;i'tt\i

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Adzanlah dengan adzan

wajar. Jika tidak, maka menjauhlah dari kami."

Jrjj

yang

,o, o/ , c'.5?l "tte ur
lz t

.P
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Yj .t'f )r .r- It#l ,>"1,* ,.s:i LJ- Y iip ,r3! '$'* 
€'rb

iq';;iV o\i'A

*i + ist & *t J;r'r,'e.J,:-r.+, il ,Sv

609. Dari auauoun-an bin ioou,,un bin Abdun;; bin Abi
Sha'sha'ah Al Anshari, kemudian Al Mazini dari bapaknya,
bahwasanya ia mengabarkan kepadanya sesungguhnya Abu Sa,id Al
Khudri berkata kepadanya, "sesungguhnya aku melihat engkau
menyenangi kambing dan lembah. Apabila engkau berada di (tempat)
kambingmu -atau di lembahmu- maka adzanlah untuk shalat dan
keraskan suaramu saat mengumandangkannya, karena sesungguhnya
tidak ada jin maupun manusia dan tidak pula sesuatu yang mendengar
akhir suara muadzdzin melainkan akan menjadi saksi baginya pada
hari kiamat."

' Abu Sa'id berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW.,,

Keteransan Hadits:

Ibnu bin Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari -dalam bab ini-
tidak menyebutkan hukum mengeraskan suara adzan, karena
mengeraskan suara termasuk sifat adzan. Beliau juga tidak
menyebutkan hukum adzan itu sendiri seperti yang telah dijelaskan.
Adapun Imam An-Nasa'i memberi judul hadits ini dengan ..Bab

Pahala Mengeraskan Suara Adzan."

j-idt * U fr J61 lUmar bin Abdul Aziz berkora) Sanad

riwayat ini iisebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Umar, dari
Sa'id bin Abi Husain bahwasanya seorang muadzdzin melakukan
adzan lalu mengalunkannya seperti nyanyian, maka Umar bin Abdul
Aziz berkata kepadanya... (lalu disebutkan seperti di atas). Tapi saya
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tidak menemukan nama muadzdzin yang dimaksud, tapi saya mengira
bahwa ia berasal dari Bani Sa'ad Al Qurzh, sebab peristiwa ini
berlangsung saat Umar bin Abdul Azizmenjadi khalifah di Madinah.

Secara lahiriah, Umar tidak melarang muadzdzin untuk
mengeraskan suara, tapi ia merasa khawatir jika alunan suara
muadzdzin tersebut dapat menghilangkan kekhusyukan. Kisah yang
serupa telah diriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW
seperti yang dikutip oleh Ad-Daruquthni, namun dalam sanadnya

terdapat perawi yang bernama Ishaq bin Abi Yahya Al Ka'bi, dimana
menurut Ad-Daruquthni dan Ibnu Adi ia tergolong perawi yang
lemah. Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh menukil riwayat dari Ishaq
bin Abi Yahya Al Ka'bi." Namun kemudian Ibnu Hibban melakukan
kekeliruan, dimana ia mencantumkan Ishaq bin Abi Yahya dalam
deretan perawi tsiqah (terpercaya) dalam kitabnya yang berjudul lls-
Tsiqat.

.16 ;prU',jr {,rl. Ui ii lboh",rranya Abu Sa'id Al Khurtri berkata

kepodanyat, yakni lepada Abdullah bin Abdurrahman.

(t}rs e, 
t4 

(kamu menyukai kambing dan lentbaft). Yakni

menyukai lembah demi kambing, sebab orang yang menyenangi
kambing perlu merawatnya di tempat penggembalaan; dan tempat
seperti ini umumnya terdapat di'lembah, yakni padang rumput yang
tidak ada penghuninya.

4:6 
')i 'o;t 

C @i kambingmu atau di lembcthmu)

Kemungkinan kata ii iatau) merupakan keraguan dari perawi, namun

ada pula kemungkinan untuk menjelaskan keragaman. Sebab,

terkadang kambing tidak berada di lembah, dan terkadang pula
seseorang berada di lembah yang tidak ada kambingnya.

g\tb lkeraskan) Hal ini menjelaskan bahwa adzan bagi seorang

yang hendak melakukan shalat merupakan perkara yang lumrah di
antara mereka, karena di sini hanya diperintahkan untuk mengeraskan
suara tanpa menjelaskan dasar hukum adzan. Riwayat ini dijadikan
dalil oleh Ar-Raf i untuk menyatakan disukainya adzan bagi orang
yang hendak shalat, meskipun hanya seorang diri. Inilah pendapat
yang paling kuat dalam mazhab Syaf i berdasarkan dalil bahwa adzan
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merupakan hak waktu shalat. Tapi ada juga pendapat yang
mengatakan bahwa hal itu tidak disukai -adzan bagi orang yang
hendak shalat sendirian- berdasarkan dalil bahwa adzan merupakan
panggilan untuk shalat jamaah. Di antara ulama telah membedakan
antara orang yang menginginkan shalat berjamaah dengan orang yang
tidak menginginkannya.

:\ilt ?'* ,st; cni 'y (tidak ada yang mendengar akhir suara

muadzdzin) Yakni batas akhir suaranya. Al Baidhawi berkata, "Batas
akhir suara muadzdzin lebih kecil dibanding permulaannya. Apabila
orang yang berada di tempat yang jauh dapat menjadi saksi pada hari
kiamat, apalagi orang yang lebih dekat tempatnya, tentu lebih bisa
untuk menjadi saksi."

ie ,'t nt r't "t Orn dan tidak pula manusia serta sesuatu)

Secara lahiriah termasuk juga hewan serta benda-benda mati, dan ini
termasuk gaya bahasa yang menyebutkan kata yang bersifat umum
setelah kata yang bersifat khusus. Hal ini didukung oleh riwayat Ibnu
Khuzaimah yang menyebutkan, q ,'t "fr 1') \n \') "# 13'* ail.j )
nl t't (Tidak ada yang mendengar akhir suaranya, baik pohon,

lanah, batu, jin dan manusia). Sementara dalam riwayat Abu Daud
dan An-Nasa'i melalui jalur Abu Yahya dari Abu Hurairah

disebutkan, ,-t-.$) +') ,y 'n'W"': cai'f G.Lc il'jti" ti;fr (Muadzdzin

akan diampuni dosanya sejauh -lantunan- suaranya, dan setiap
benda yang basah dan yang kering akan bersaksi untuknya). Riwayat
serupa dinukil pula oleh An-Nasa'i dan lainnya dari hadits Al Barra',
serta di-sftahih-kan oleh Ibnu As-Sakan.

Hadits-hadits tersebut menjelaskan maksud kalimat i7 I I 6on
tidak pula sesuatu) dalam hadits bab ini. Sebagian ulama yang tidak
sempat menemukan hadits-hadits tersebut telah membahas lafazh ini
dengan pembahasan yang tidak sesuai bila ditinjau dari segi
lahiriahnya.

Al Qurthubi berpendapat bahwa makna kalimat i;'lj 6on
tidak pula sesuatu) adalah malaikat. Tapi pendapat tersebut ditanggapi
bahwa malaikat masuk dalam cakupan lafazh'Jin", karena malaikat
adalah makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ulama lainnya
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berpendapat bahwa yang dimaksud adalah semua makhluk hidup

sampai yang tidak berpikir (binatang), kecuali benda-benda mati yang

dapat mendengar suara muadzdzin. Sebagian mereka ada pula yang

memahami sebagaimana makna lahiriahnya, dan ini tidak mustahil

baik dalam tinjauan akal maupun syariat.

Ibnu Bazizah berkata, "Biasanya pendengaran, persaksian dan

tasbih hanya lahir dari sesuatu yang hidup, maka apakah yang

demikian itu merupakan hikayat tentang kondisinya dimana benda-

benda yang ada dapat berbicara dengan kebesaran penciptanya, atau

ia berlaku sebagaimana makna lahiriahnya? Sementara bukan perkara

yang mustahil bila Allah swT menciptakan pada benda-benda

tersebut kehidupan dan kemampuan berbicara. Adapun pembahasan

seperti ini telah dijelaskan ketika menerangkan perkataan neraka, Jii
tb;;. g.a:;. (Sebagian dariku telah memakan sebagiun yang lain). Hal

ini jtrga akan dijelaskan pada hadits yang menyebutkan, 'ijA i'rl;r 01.

?'*V.'rib r,,,1. lSapt berkato, "sesungguhnya aku r)icipta untuk

pertanian.") Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir bin

Samurah dari Nabi SAW disebutkan, '"nO'ni-tn flFt J?\ ;\
(sesungguhnya aku ntengetahui batu yang dahulu ntemberi salant

ke p a daku)." Demikian perkataan lb.nu Bazizah.

Ibnu At-Tin menukil dari Abu Abdul Malik bahwa perkataan

dalam hadits "tidak pula sesuotu" adalah seperti firman Allah SWT,

:*r'# ,l :e q it, "Dan tidak ado sesuatu pun melainkan

bertasbih memuii-Nya." (Qs. Al Israa'(ll: a\ Tapi pendapat ini
ditanggapi bahwa hubungan ayat dengan masalah tersebut masih

diperselisihkan. Namun saya tidak mengetahui dasar tanggapan ini,

sebab baik hadits maupun ayat adalah sama dalam kemungkinan dan

penukilan perbedaannya. Kecuali jika dikatakan bahwa ayat tersebut

tidak diperdebatkan keumumannya, tetapi yang diperselisihkan adalah

apakah tasbih (pujian) dari sebagian benda itu dipahami sebagaimana

makna sebenarnya (hakikat) atau hanya dipahami dalam bentuk maiaz

(kiasan) yang berbeda dengan hadits, wallahu a'lam.
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Catatan

Apakah rahasia dibalik persaksian yang dilakukan di hadapan
Dzat Yang Maha Mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan yang
nampak?

Rahasia persaksian ini adalah untuk menjelaskan bahwa
sesungguhnya hukum-hukum yang ada di akhirat adalah seperti
hukum-hukum makhluk di dunia, baik berupa pengajuan tuntutan,
jawaban serta persaksian. Demikian dikatakan oleh Az-Zain bin Al
Manayyar. Sedangkan At-Turbisyti mengatakan, bahwa maksud
persaksian ini adalah untuk memaklumkan keutamaan dan ketinggian
derajat orang itu pada hari kiamat. Sebagaimana Allah SWT
mernbeberkan keburukan sebagian kaum dengan persaksian, Allah
SWT juga mengangkat derajat sebagian kaum dengan persaksian pula.

'Aru 
* i.i',l,rl (Abu Sa'id berkata, "Aku mendengarnya...,,) Al

Karmani mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perkataan
terakhir, yakni kalimat, "Sesungguhnya tidak ada yang mendengar..."

Saya (lbnu Hajar) katakan, hadits ini telah diriwayatkan oleh
Ar-Raf i dalam syarah-nya, bahwa Nabi SAW berkata kepada Abu
Sa'id AI Khudri, "Sesungguhnya engkau menyenangi kambing..." dan
seterusnya. Sementara Al Ghazali serta gurunya Al Qadhi Husain,
Ibnu Daud (pensyarah Al Mukhtashar) dan selain mereka telah
mehdahuluinya. Tapi Imam An-Nawawi mengeritik hal itu. Lalu Ibnu
Ar-Rafah mencoba menjawab kritikan terhadap para ulama tersebut
dengan mengatakan bahwa mereka memahami maksud perkataan Abu
Sa'id Al Khudri, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW', yaitu
semua perkataan yang diucapkan sebelumnya. Namun kelemahan
jawaban ini cukup jelas.

Hadits itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibnu

Uyainah dengan lafazh, ,yfi3u.|A5'*'J3ti qtr'ir J,',5 t5! :.ti-,'i.i',Sti

...& 't ,'J'* *t * a' .'p a, jp '+ ;y (Abu Sa'id berkata,

"Apabila engkau berada di lembah maka keraskanlah suaramu saat
odzon, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw
bersabda, 'Tidak ada yang mendengar... '. ") dan seterusnya.
Kemudian diriwayatkan juga oleh Yahya Al Qaththan dari Malik,
"sesungguhnya Nabi SAW bersabda, iIi I 'iti ,W'* giti illi r11
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(Apubila engkuu udzan maku kera:;kunluh :;uurumu, karena
sesungguhnyu lidak ada yung mendcngar...) dan seterusnya seperti di
atas." Dengan demikian, secara lahiriah penyebutan kata "kambing"
dan "lembah" hanya sampai kepada Abu Sa'id (mauqufl). Wallahu
a'lum.

Pelaiaran vang darrat diambil

Dalam hadits ini ada sejumlah pelajaran yang dapat kita petik, di
antaranya:

1. Disukainya melantunkan adzan dengan keras agar semakin
banyak yang menghadiri shalat jamaah, selama tidak
menyusahkan atau mengganggu yang lain.

2. Menyenangi kambing serta lembah terpencil khususnya saat

terjadi fitnah,merupakan amalan para ulama salaf.

3. Boleh tinggal di pedusunan serta bergaul bersama orang-orang
terpencil dengan syarat rnemiliki pengetahuan yang memadai
dan merasa aman dari pengaruh sikap mereka yang tidak
beradab.

4. Disukainya mengumandangkan adzan bagi orang yang shalat
sendirian, meskipun tidak ada orang lain yang akan shalat
bersamanya, karena makhluk'lain yang mendengarkannya akan
menjadi saksi.

6. Jaminan Keamanan dari Pertumpahan Darah Karena
Adzan

"l C; L,(y ri1 ,:t{ $':
o,o.o1o . oto.'e /- 211

a- d ulr f-6.r .j5 Ulir

, ,o / i1' t.o7 
o'?+\ \Ai,U LCI r*iuL_'

, , t' o/

e-;t , ;A , 
"-v 

i\.') ,iLJ.b\\Jt)c
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a

1ft;i g)E*' Qtfo';* i,Ss *'t * ilt ,k'4t
'At'r'k yt ru,ris yL: * ilt,k 4t t'ri; r*
;i rtr ;i rtr'rG *', .o dt ,k ilt ,si.,;t; * ,ju

<*i-"t,ZQ;u, i; f-;li ilet'*u;
610. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW apabila

memerangi suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang
hingga datang waktu Subuh lalu memperhatikan; apabila beliau
nrendengar adzan maka beliau tidak menyerang mereka, sedangkan
apabila beliau tidak mendengar adzan maka beliau menyerang
mereka. Ia berkata, "Suatu ketika kami keluar ke Khaibar, dan kami
sampai ke tempat mereka di malam hari. Ketika masuk waktu Subuh
dan tidak terdengar suara adzan, maka beliau SAW naik
(kendaraannya) dan aku pun naik di atas kendaraan dengan
membonceng di belakang Abu Thalhah, dan sungguh kakiku telah
menyentuh kaki Nabi SAW." Ia berkata, "Mereka pun keluar
menyongsong kami dengan pasukan dan orang-orang sipil. Ketika
mereka melihat Nabi SAW, mereka berkata, 'Muhammad -demi
Allah- Muhammad dan pasukan'." Ia berkata, "Ketika Rasulullah
SAW melihat mereka, beliau bersabda, 'Allah Maha Besar, Allah
Maha Besar, telah hancur Khaibar. Sesungguhnya apabila kita turun
di pelataron suatu kaum, maka sungguh buruk pagi hari bagi orang-
orang yang diberi peringatan'."

Keterangan Hadits:

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Dengan judul bab ini dan
dua bab sebelumnya, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan faidah
adzan. Bab peftama menerangkan keutamaan adzan, yaitu
mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat jamaah. Bab
kedua menerangkan keutamaan adzan bagi orang yang shalat
sendirian, dimana ia akan disaksikan oleh setiap yang mendengarnya.
Sedangkan bab ketiga, menerangkan jaminan keamanan dari
pertumpahan darah saat terdengar adzan." Beliau melanjutkan,
"Apabila faidah-faidah ini tidak didapatkan pada pelaksanaan adzan,
maka saat itu tidak disyariatkan melakukan adzan kecuali sekedar
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mengikuti suara adzan saat mendengarnya. Oleh sebab itu, lnran-t

Bukhari rnenyebutkan setelah bab ini bab "Apabila Seseorang

Mendengar Seruan Adzan". Demikian perkataan Az-Zain bin Al
Manayryar.

Konteks hadits dengan judul bab tampak sangat jelas, sedangkan
kandungan matan (materi hadits) yang lainnya berkaitan dengan
masalah jihad. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini lebih lengkap
beserta faidah-faidahnya dalam kitab tentang 'Jihad". Sementara
Imam Muslim telah meriwayatkan pula penggalan hadits ini yang
berkaitan dengan adzan, dimana penyajiannya nampak lebih jelas.

Riwayat tersebut beliau nukil melalui Hammad bin Salamah dari
Tsabit, dari Anas, dia berkata,"Biasanya Rasulullah SAW menyerang
saat fujar terbit, dan beliau SALI| biasa mendengarkan adzan. Apubila
lerdengar adzan maka beliau SALV tidak menyerqng, namun apabilct
ticlak mendengar adzan maka beliau menyerang."

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini menjelaskan bahwa adzan
merupakan syiar Islam, maka tidak boleh ditinggalkan. Apabila
penduduk suatu negeri sepakat untuk meninggalkan adzan, maka bagi
sultan (penguasa) untuk memerangi mereka. Pernyataan ini
merupakan salah satu pendapat ulama, dan salah satu pendapat dalam
madzhab Syaf i."

Ibnu Abdul Ban mengemukakan pandangan yang agak ganjil.
dimana ia mengatakan. "Aku tidak mengenal adanya perbedaan,
dimana pandangan para sahabat kami menyatakan bahwa seseorang
yang mengucapkan syahadat pada saat adzan dapat dijadikan
pegangan untuk menghukuminya sebagai Muslim. Kecuali apabila ia
seorang pengikut Aliran Isawiyah, dimana ia tidak masuk dalam
cakupan hadits bab ini, karena golongan Isawiyah adalah aliran dalam
agama Yahudi yang muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah.
Aliran ini mengakui kerasulan Muhammad SAW, akan tetapi mereka
membatasinya pada orang-orang Arab saja. Aliran yang dimaksud
dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang bernama Abu Isa, yang
menjadi pencetus lahirnya aliran tersebut."
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7. Apa Yang Diucapkan Saat Mendengar Adzan

ilt'J;t oi "Gr'tlit + e.i ?
.o';i)t i * s',tr t 

j * irl;lt $;
6ll. Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila kalian mendengar adzan, makn kntakanlah seperli
apa yang dikatakan oleh muadzdzin (orang yang adzan)."

t,l;J\i *',r * ilt &

-Otic t o z .'a z , o

+ll ar,=i.1, J # .,,:.ib :JE .ijt-..Jl /
ara

I z 4 t , t . t , 6 .-
olr Jyt u;; J(r7)() d"p Jl

, .o o i z I c .

---ol ,l '-: Ja->-t ',9
i!- J.t ()' t)

'; le t1';"i;a

612. Dan Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits, dia berkata,
"Telah menceritakan kepadaku Isa bin Thalhah, bahwasanya suatu
hari ia mendengar Muawiyah, lalu ia mengatakan sepertinya hingga
perkataannya,'Wa asyhodu snna mulrammadon Rasulullalt (dan
aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah)'."

itu ttL iJs ,o ; Jj uL :',Su ;"'*l s 'ou;1cL

; illa i,sv'itn,;y'p a;:', ki,r,u;* k;
S; \x rji; : Jti) d)L .;t;;; \j'J'; \ i,ls;:l2t Jet' ';

.i'r;*'tyilt -*
613. Ishaq bin Rahawaih telah menceritakan kepada kami, dia

berkata, "Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami, dia
berkata, "Hisyam telah menceritakan kepada kami dari Yahya... sama

seperti itu."

Yahya berkata, "sebagian saudara-saudara kami telah
menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika ia (muadzdzin)

mengatakan,'llayya 'alash-shalaah' (mari menuju shalat)', maka dia
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berkata, 'laa haula walaa quwwato illaa billaoft (idak ada daya dan
upaya kecuali dari Allah semata)'. Dia berkata, 'Demikianlah kami
mendengar Nabi kalian SAW mengucapkannya'."

Keterangan Hadits:

Lafazhjudul bab di atas adalah lafazh riwayat yang dinukil oleh
Abu Daud Ath-Thayalisi dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus, dafi Az-
Zuhri sehubungan dengan hadits bab ini.

Imam Bukhari lebih memilih untuk tidak menetapkan hukum
masalah ini karena kuatnya perbedaan pendapat dalam hal ini seperti
yang akan diterangkan. Namun yang nampak dari sikapnya adalah
mendukung pendapat jumhur ulama, yaitu mengucapkan sebagaimana

yang diucapkan oleh muadzdzin kecuali "hoi'qlalain (,0.71At ,* e
7fi, ,* li)", kur.na hadits Abu Sa'id yang pertama disebutkan di

bab ini bersifat umum, sedangkan hadits Muawiyah yang disebutkan
sesudahnya bersifat khusus. Sementara dalam kaidah dikatakan bahwa
nash yang bersifat khusus harus didahulukan daripada nash yang
bersifat umum.

.t. / 1gi.- tit (apabila kalian mendengar) secara lahiriah keharusan

untuk *.ngr"upLan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang
mengumandangkan adzan adalah hanya bagi mereka yang
mendengarnya, sehingga apabila seseorang melihat muadzdzin di atas
menara ketika masuk waktu shalat, dan ia mengetahui bahwa
muadzdzin sedang mengumandangkan adzan namun tidak mendengar
suaranya, baik karena tuli atau karena jarak yang sangat jauh, maka ia
tidak disyari'atkan untuk mengikuti ucapan muadzdzin (menjawab
adzan). Demikian pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya
Syarh Al Muhadzdzab.

ii3i' 'JF- S'e tlp (moka katakanlah sctmq seperti yang

dikatakan oleh muqdzdzin) Ibnu Wadhdhah mengklaim bahwa lafazh
"muadzdzin" dalam hadits ini termasuk lafazh 'mudrai'3 dan

bahwasanya hadits tersebut berhenti sampai, ii"6'P tjtiu (seperti

' Lal'azh mudraj adalah lalazh yang berasal dari perarvi yang disisipkannya dalam latazh
hadits, tanpa menrberi keterangan bahrva laf'azh terscbut bukan bagian hadits- pcnerj.
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apa yang ia katakan). Namun pandangan ini dapat disangkal, dimana
pernyataan bahwa suatu lafazh termasuk mudraj tidak dapat hanya

berdasarkan klaim tanpa bukti yang kuat, sementara riwayat-riwayat
dalam kitab Shqhih Bukh(tri dan Shahih Muslim serta Al Muwathlha'
mencantumkan lafazh "Muadzdzin". Adapun tindakan penulis kitab Al
'Umdah yang tidak mencantumkan lafazh tersebut dinilai tidak tepat.

ifr 6 (apa yang dikatakonnya). Al Karmani berkata, "Lafazh

yang dipakai adalah bentuk mudhari' (present/kata kerja bentuk

sekarang)" dan tidak menggunakan bentuk madhi (lampau) .)ti t. Hat

itu sebagai isyarat bahwa jawaban orang yang mendengar adzan
diucapkan setiap muadzdzin selesai mengucapkan satu kalimat."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pernyataan tegas mengenai
hal ini sebagaimana riwayat J.,u*.An-Nasa^i dari hadits Ummu

Habibah yans menyebutkan, i'F- 6 i'i- og '&j f iit jl fi
'&U- ,? 'o\'ilt (beliau SAW mengucapkan sama seperti yang

dikatakan oleh muadzdzin hingga ia berhenti)."

Adapun Abu Al Fath Al Ya'mari mengatakan bahwa makna
lahiriah hadits tersebut adalah Nabi SAW mengucapkan seperti apa
yang diucapkan muadzdzin setelah selesai. Akan tetapi hadits-hadits
yang menyatakan bahwa jawaban adzan diucapkan setiap selesai satu

kalimat menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah menjawab setiap
kalimat setiap kali selesai diucapkan oleh muadzdzin.

Beliau hendak mengisyaratkan dengan perkataannya ini pada
hadits Umar bin Al Khaththab yang dikutip oleh Imam Muslim dan

lainnya. Apabila seseorang tidak menjawab adzan hingga selesai,

maka ia boleh menjawabnya dengan segera selama jarak waktu belum
terlalu lama. Hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab
Syarh Al Muhadzdzab sebagai masalah yang membutuhkan penelitian.
Para ulama telah mengatakan hal serupa jika seseorang terhalang
menjawab adzan, seperti sedang melakukan shalat.

Secara lahiriah lafazhJi. lseperti) menunjukkan bahwa jawaban

adzan sama persis seperti yang diucapkan oleh muadzdzin dalam

semua kalimat. Tetapi hadits Umar dan hadits Muawiyah (yang akan

disebutkan)'mengecualikan lafazh (a>riJr ,P 7) dan (6>Air oV e),
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dimana jawaban keduanya adatah il ,l i't lj'Jr 1(titluk utla tluya

tlan upayu kecuali duri Allah samata).lnilah yang dijadikan dalil oleh

Ibnu Khuzaimah, yang juga merupakan pandangan jumhur ulama.

Namun Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan hal itu
termasuk perbedaan yang diperbolehkan, sehingga bisa saja suatu saat

mengucapkan seperti di atas dan pada kali yang lain mengucapkan

seperti apa yang dikatakan oleh muadzdzin." Sementara sebagian

ulama muta'akhirin menukil dari sebagian ahli ushul, bahwa apabila

lafazh yang bersifat khusus dapat dikompromikan dengan lafazh yang

bersifat umum, maka indikasi keduanya wajib diamalkan. Lalu
mereka (sebagian ulama muta'akhirin) menegaskan, "Jika demikian
mengapa tidak dikatakan disukainya bagi yang mendengar untuk

mengucapkan (o{alr tb Aatau (g)tilr ,* A Aan lt it l'tJ'f 1

6q sekaligus." Tapi pendapat ini kembali dijawab dengan mengatakan

bahwa yang masyhur dari segi makna bahwasanya lafazh-lafazh adzan

selain "hsi'alah" antara muadzdzin dan pendengar mendapat pahala

yang sama. Adapun "hai'olah" maksudnya adalah panggilan untuk
shalat, dan yang demikian itu khusus bagi muadzdzin. Maka
pendengar yang tidak mendapatkan pahala "hai'alah" diberi ganti

dengan pahala "hauqalah". Namun mereka yang tidak sependapat

bisa saja mengatakan, "Orang yang menjawab mendapatkan pahala

mengucapkan' hai'alah' dilihat dari ketaataannya terhadap perintah.

Sehingga mungkin kesadarannya semakin bertambah serta semakin
bergegas untuk menegakkan shalat bila kalimat panggilan itu terulang-
ulang dalam pendengarannya, pertama ia dengar dari muadzdzin dan

kedua ia dengar dari dirinya sendiri." Persoalan ini mirip dengan

perselisihan mengenai perkataan makmum,'Ssmihllahu limon
hamidah 'seperti yang akan dijelaskan.

Ath-Thaibi berkata, "Makna hai'alah adalah 'Marilah
menghadap secara lahir dan batin kepada petunjuk yang ada di
hadapan mata serta keberuntungan dan kenikmatan yang akan

datang." Maka sangat sesuai bila orang yang mendengar mengatakan,

'lni adalah perkara besar, aku tidak mampu melakukannya melihat

kelemahan yang ada pada diriku, kecuali apabila Allah memberi taufik
kepadaku dengan daya dan upaya-Nya'."

Keterangan seperti itu sangat sesuai dengan apa yang

diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Telah
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diceritakan kepadaku bahwa manusia diam saat adzan, sebagaimana
mereka diarn saat mendengar bacaan Al Qur'an. Mereka tidak
mengatakan apa-apa kecuali mengucapkan seperti apa yang dikatakan

oleh muadzdzin. Hingga apabila muadzdzin mengucapkan ( & ,t
P&l'l mereka mengatakan, 

1u, Il it'lr'J'J,.l dan apabila muadzdzin

mengucapkan, (g>l.iJr ob e), mereka mengatakar, ?ur ,r3 6 (apa yang

dikehendai Allah)."

Jawaban seperti hadits ini menjadi pendapat sebagian madzhab
Hanafi. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Utsman seperti itu.
Lalu diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Jawaban bagi
hai'alah adalah, Wf: Y (kami dengar dan ksmi taat). Di samping

itu masih terdapat pandangan-pandangan lainnya, dimana sebagian
berpendapat tidak ada jawaban bagi muadzdzin kecuali saat ia
mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada pula yang mengatakan
seperti itu dan takbir. Yang lain mengatakan ditambah dengan ucapan
'hauqalah' tanpa ucapan yang akhir. Sebagian lagi mengatakan,
bahwa mengungkapkan kalimat yang berindikasi tauhid dan
keikhlasan sudah mencukupi, dan inilah pendapar yang dipilih Ath-
Thahawi."

. Kemudian para ulama menukil pula perbedaan pendapat yang
liin seperti; apakah ada jawaban apabila muadzdzin melakukan larjii,
dan apabila seseorang mendengar suara muadzdzin yang lain maka
apakah ia harus menjawabnya atau tidak setelah ia menjawab adzan
yang pertama. An-Nawawi berkata, "Saya tidak melihat pembahasan
mengenai hal ini di kalangan ulama madzhab kami." Sementara Ibnu
Abdussalam berkata, "Hendaknya setiap adzan itu dijawab. Namun
jawaban adzan pertama adalah lebih utama, kecuali pada adzan
Shubuh dan Jum'at, dimana kedudukan kedua adzan pada waktu-
waktu tersebut adalah sama karena keduanya telah disyariatkan."

Pada hadits ini terdapat dalil bahwa lafazh JL (seperti) tidak

mengharuskan persamaan dari segala segi, karena kalimat "Somo
seperti opa yqng ia (muadzdzin) ucapkare" tidak berarti mengeraskan
suara sebagaimana halnya muadzdzin Demikian yang dikatakan

a 
mengulangi syahadat empat kali -pener.i.
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dalam salah satu pendapat. Namun pada hakikatnya masalah ini perlu
dibahas lebih mendalam, sebab maksud "persamaan" pada hadits ini
adalah dalam ucapan bukan sifat ucapan itu. Adapun perbedaan antara
muadzdzin dengan orang yang mendengar dalam hal ini adalah bahwa
maksud muadzdzin adalah menyeru atau memberitahukan sehingga
membutuhkan suara yang keras, sedangkan maksud orang yang
mendengar adalah dzikir sehingga cukup dengan suara perlahan atau

sedikit keras (tidak terlalu keras seperti muadzdzin). Namun tidak
cukup bila hanya diucapkan dalam hati tanpa melafazhkan dengan
lisan berdasarkan makna lahiriah hadits yang memerintahkan untuk
mengatakannya (dengan lisan).

Ibnu Al Manayyar mengemukakan pendapat yang ganjil,
dimana ia mengatakan bahwa hakikat adzan adalah apa yang berasal
dari muadzdzin; baik perkataan, perbuatan maupun penampilan.
Pendapat ini disangkal, karena makna adzan secara bahasa adalah
pemberitahuan, kemudian syariat mengkhususkannya pada lafazh-
lafazh dan waktu-waktu tertentu. Apabila syarat-syarat ini telah
terpenuhi, maka adzan dianggap sah. Adapun masalah perkataan,
perbuatan maupun penampilan hanyalah sebagai pelengkap saja,
karena wujud adzan telah konkrit tanpa semua itu. Apabila apa yang
dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar benar, maka bacaan tasbih yang
dibaca sebelum adzan Subuh dan Jum'at serta shalawat Nabi SAW
adalah termasuk bagian adzan. Padahal semua ini tidak termasuk
adzan, baik dalam tinjauan bahasa (etimologi) maupun dalam tinjauan
syariat (terminologi).

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menjawab muadzdzin meski
sedang melakukan shalat sebagai pengamalan makna lahiriah perintah
yang ada, sebab orang yang menjawab adzan tidak bermaksud
berbincang-bincang. Namun sebagian mengatakan hendaknya orang
yang sedang shalat menjawab adzan setelah selesai shalat, karena
dalam shalat terdapat kesibukan. Sebagian lagi membolehkan orang
yang shalat untuk menjawab adzan kecuali saat muadzdzin
mengatakan, " hayyo alash-shalaah " dan " hayya alal falooh", karena
kedua kalimat ini seperti pembicaraan yang ditujukan kepada
manusia. Sedangkan lafazh adzan yang lainnya berupa dzikir, maka
diperbolehkan untuk diucapkan saat shalat. Akan tetapi bagi mereka
yang menjawab kedua kalimat tadi dengan lafazh "loo haulcr waloa
quwwata illa billah ", maka tidak ada halangan untuk
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mengucapkannya saat shalat, karena kalimat ini termasuk dzikir.
Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'ld. Sedangkan lbnu
Abdussalam dalam fatwanya mengatakan, bahwa seorang yang shalat
tidak diperkenankan menjawab adzan apabila sedang membaca Al
Faatihah, karena membaca Al Faatihah secara berkesinambungan
adalah wajib hukumnya. Tetapi apabila tidak sedang membaca Al
Faatihah, maka diperbolehkan untuk menjawab adzan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka apabila seseorang

menjawab adzan ketika sedang membaca Al Faatilah ia wajib
mengulangi bacaannya dari awal. Apa yang beliau katakan ini
merupakan hasil penelitian. Adapun pandangan yang masyhur dalam
madzhab Syaf i adalah tidak disukainya menjawab adzan saat shalat,
bahkan diakhirkan hingga selesai shalat. Demikian pula halnya
apabila seseorang sedang berhubungan intim atau buang hajat. Hanya
saja apabila orang yang shalat tadi menjawab dengan mengatakan,
"hayya alash-shalctah" dan "huyyo alal falaah", maka shalatnya
dianggap batal. Akan tetapi Imam Syaf i menyatakan secara tekstual
dalam kitabnya, Al Umm, bahwa shalat tidak batal dengan sebab
menjawab seperti itu.

Selanjutnya hadits dalam bab ini dijadikan pula sebagai dalil
disyariatkannya menjawab ucapan muadzdzin saat qamat. Mereka
mengatakan, "Kecuali dua kalimat qamat yang dijawab dengan
mengatakan, 'aqaemahallahu wq adaamahu (semoga Allah
menegakkan dan melestarikannya)'. Alasan sehingga kalimat 'hayya
olash-shalaah' dan 'hayya alal falaah' pada saat adzan dijawab
dengan kalimat 'laa haula wslaa quwwata illa billah ', dikemukakan
pula sebagai alasan di tempat ini. Akan tetapi mungkin dibedakan
bahwa adzan merupakan pemberitahuan yang bersifat umum sehingga
terasa sulit bila semuanya menjadi orang-orang yang mengajak kepada
shalat. Sedangkan qamat adalah pemberitahuan yang bersifat khusus
dan jumlah orang yang mendengarkannya juga terbatas, maka tidak
ada kesulitan bila di antara mereka saling mengajak satu sama lain."

Hadits dalam bab ini juga dijadikan dalil tentang wajibnya
menjawab adzan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari
sebagian kaum salaf. Inilah pendapat yang dipegang dalam madzhab
Hanafi, golongan Zhahiriyah dan Ibnu Wahab, Sementara jumhur
(mayoritas) ulama mendukung pandangan mereka dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, "Bahwasanya
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Rasulullah SAW mendengar muadzdzin (mengumandangkan adzan)
Ketika ia bertakbir, Rasulullah SAW mengatakan, 'Alal Jithrah (di
atas fithrah)'. Ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka
beliau SAW mengatakan, 'Kharaja minannaar (ia keluar dari
neraka)'."

Jumhur mengatakan, "Karena Rasulullah SAW mengatakan
selain yang diucapkan oleh muadzdzin, maka kami pun mengetahui
bahwa perintah untuk menjawab adzan hukumnya mustahab
(disukai)." Akan tetapi perkataan mereka dikritik, karena tidak
ditemukan keterangan dalam hadits yang menunjukkan bahwa beliau
SAW tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzdzin. Bisa
saja beliau SAW mengatakan hal itu namun tidak dinukil oleh perawi
sebab ucapan tersebut termasuk hal yang telah dimaklumi oleh semua.
Oleh karena itu, perawi hanya menukil lafazh tambahan yang tidak
biasa diucapkan oleh beliau SAW. Di samping itu, kemungkinan
peristiwa dalam hadits ini terjadi sebelum adanya perintah untuk
menjawab adzan dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh
muadzdzin. Kemungkinan lain bahwa ketika beliau memerintahkan
hal itu, maka beliau tidak ingin memasukkan dirinya dalam golongan
orang-orang yang menjadi sasaran perintah tersebut. Dikatakan pula
bahwa kemungkinan yang dimaksud dalam hadits itu bukanlah adzan
seperti yang kita kenal. Namun pandangan terakhir ini dibantah,
karena pada sebagian jalur periwayatan hadits itu disebutkan bahwa
ketika itu waktu shalat telah tiba.

itsr J*3 r';f.;J bi tSr?: !.'i Ji y 'J\it 6'i tirtti 'ei 'dfit

(bahwasanya di suatu hari ia mendengar Mu'awiyah berkata seperti
apo yang dikatakannya -hingga pada perkataannyo- dan aku bersul$i
bahwasanya Muhammad Rasulullah). Demikianlah Imam Bukhari
menyebutkannya di sini dengan ringkas. Abu Daud Ath-Thayalisi

meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Hisyam dengan lafazh, 'J:e &
'e'+ ri3 

'jri 
p ,i,, t S:,',tut ,o.ili2)ur.5rrii"ir 6iu 41,,1suotu

ketika kami bersama Muawiyah, lalu muadzdzin mengumandongkan
odzen, maka dia mengatakan seperti apa yong dikatakannyo
(muadzdzin), kemudian dia berkata, "Demikictnlah aku mendengar
Nabi kalian. "). Kemudian Imam Bukhari berkata, "lshaq telah
menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, telah mengabarkan
kepada kami Hisyam dari Yahya, telah menceritakan kepada kami,
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sama seperti itu." Yahya berkata, "Telah menceritakan kepadaku
sebagian saudara-saudara kita, bahwasanya ketika (muadzdzin)
mengatakan 'Hoyya aloslt-shalaah (marilah menuju shalat), dia
(Muawiyah) berkata, 'Lsa huula waloo quwwata illo billah (tidak ada
daya dan upaya kecuali dari Allah semata)'. Lalu dia berkata,
'Demikianlah aku mendengar Nabi kalian mengatakannya'."

Maksud Imam Bukhari dengan perkataannya "seperti itu" adalah
untuk mengisyaratkan kepada lafazh yang beliau nukil sebelumnya.
Sementara Imam Bukhari tidak mencantumkan seluruh lafazh hadits.

Kemudian hadits ini telah sampai kepada kami dengan lengkap
melalui beberapa jalur dari Hisyam. Di antaranya jalur Al Ismaili dari
Mu'adz bin Hisyam, dari bapaknya, dari Yahya, bahwa Muhammad
bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Demikian juga Isa bin
Thalhah, dia berkata, "Kami masuk menemui Muawiyah, Ialu
muadzdzin mengumandangkan adzan untuk shalat. Muadzdzin
berkata, 'Allaahu akbor... Alloahu Akbar (Allah Maha Besar...
Allah Maha Besar'). Muawiyah berkata, 'Allahu Akbar... Attahu
Akbar'. Muadzdzin berkata, 'Asyhotlu An laa ilaoho illalloah (Aku
bersaksi bahwa tak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah)'.
Muawiyah berkata, 'Asyahadu An loa ilaaho illalloa'. Muadzdzin
berkata, 'Asyhodu anns muhammodan Rasulullah (Aku bersaksi
bahwa Muhammad adalah Rasulullah)'. Muawiyah berkata, 'Asyhadu
onno multammoclan Rasulullah'. Yahya berkata, "Telah
menceritakan kepadaku seorang sahabatku, bahwasanya ketika
Muadzdzin mengatakan,'Hayya alash-shalaah" (marilah menuju
shalat)', Muawiyah berkata, 'Loo houla walaa quwwato illaa billaoh
(tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah semata)'. Kemudian
beliau (Muawiyah) berkata, 'Demikian kami mendengar dari Nabi
kalian'."

Riwayat terakhir ini mengandung beberapa faidah, di antaranya:

Pertamo, adanya penegasan bahwa Yahya bin Abu Katsir telah
mendengar lansung dari Muhammad bin Ibrahim. Untuk itu, hilanglah
dugaan adanya tadlis (penyamaran riwayat) oleh Yahya.

Kedua, penjelasan ringkasan yang terdapat dalam riwayat Imam
Bukhari.

Ketiga, sesungguhnya perkataannya pada riwayat pertama,
"Bahwasanya sualu hqri ia mendengar Muawiyah mengcttakon sama
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:;epertinya", terdapat lafazh yang tidak disebutkan, dimana lafazh
yang seharusnya adalah, "Bahwasanya suolu huri ia mendengar

Muawiyuh mendengar adzan, maka beliau mengalukan se perli
perkalaan muadzdzin".

Keempat, tambahan yang terdapat pada riwayat Wahab bin Jarir
tidak hanya dinukil melalui riwayatnya saja, karena keterangan

tambahan tersebut diriwayatkan pula melalui Hisyam.

Kelima, bahwa perkataannya "Yahya berkata...'" dan

seterusnya, bukanlah riwayat mu'allaq dari Imam Bukhari seperti

yang dikatakan oleh sebagian ulama. Bahkan Imam Bukhari

menukilnya melalui sanad Ishaq. Lalu Al Hafizh Quthbuddin
mengemukakan kemungkinan lain, yakni Imam Bukhari menukil
riwayat tersebut melalui dua jalur. Kemudian Ishaq tidak disebutkan
nasabnya, dimana ia adalah Ishaq bin Rahawaih. Keterangan serupa

ditegaskan pula oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al Mustqkhrai, dan

beliau meriwayatkannya melalui jalur Abdullah bin Syirawaih dari
Ishaq.

Adapun perawi yang menceritakan hadits ini kepada Yahya dari
Muawiyah, tidak saya temukan keterangan tentangnya pada jalur-jalur
periwayatan hadits ini. Namun Al Karmani menukil bahwa perawi

tersebut adalah Al Auza'i. Akan tetapi perkataannya perlu ditinjau
Iebih lanjut, karena konteks hadits tersebut menyatakan perawi yang

dimaksud telah menceritakan hadits yang diterimanya langsung dari
Muawiyah kepada Yahya. Padahal masa hidup Al Auza'i dan

Muawiyah sangat berjauhan. Saya menduga bahwa perawi tersebut

adalah Alqamah bin Waqqash, dengan catatan bila Yahya bin Abu
Katsir sempat bertemu dengannya. Tapi apabila keduanya tidak
sempat bertemu, maka perawi yang dimaksud adalah salah seorang

anak Alqamah, atau Amr bin Alqamah. Saya katakan demikian karena

dalam jalur-jalur periwayatan hadits tersebut, saya tidak menemukan
keterangan tambahan tentang ucapan "hauqaloh" kecuali pada dua
jalur, yaitu pertama dari Nahsyal At-Taimi dari Muawiyah yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad lemah. Sedangkan yang

kedua dari Alqamah bin Waqqash dari Muawiyah'

An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lainnya telah meriwayatkan

dari jalur Ibnu Juraij, dimana Amr bin Yahya telah mengabarkan

kepadaku bahwa Isa bin Amr mengabarkan kepadanya dari Abdullah
bin Alqamah bin Waqqash dari bapaknya, dia berkata, "Sesungguhnya
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aku berada di dekat Muawiyah ketika lrrr.lmrdzJtzin mengumandangkan
adzan, maka Muawiyah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh
muadzdzin. Sampai ketika muadzdzin mengatakan, "hayyo olash-
shalaah" beliau (Mu'awiyah) berkata, "'Laa ftoula wctlsa quwwalu
illaa billoh. " Ketika muadzdzin mengatakan, 'Hoyyo olol folaah',
Muawiyah berkata, 'Laa fuaulawctlaa quwwoto illao billah'- Setelah
itu Muawiyah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh
muadzdzin. Kemudian berkata "Aku mendengar Rasulullah SAW
mengatakan demikian'."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan juga dari jalur Yahya AI
Qaththan, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari bapaknya dari
kakeknya, dia berkata, *Aku pernah berada di dekat Muawiyah..-"'
Lalu ia menyebutkan hadits yang sama seperti di atas, namun
penyaj iannya lebih jelas.

Dari riwayat ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa
menyebutk an " hauqalah" sebagai jawaban ucapan muadzdzin " Hoyya
alal falaah" telah diringkas pada hadits dalam bab ini. Berbeda
dengan sebagian orang yang hanya berpegang pada makna

lahiriahnya. Di samping itu bahwa makna lafazh / (sampai) pada

perkataannya, "Beliau mengatakan seperti perkataan muadzdzin
sampai perkataannya "Aku bersoksi bahwa Muhammad adalah

Rssulullah", berarti iy Oersama).5 Sama seperti lafazh jl dalam

firman Allah SWT surah An-Nisaa' ayat 2 yang berbunyi, t:1kU li

6.r?t j n{r;i "Don jangonlah kolion makan harta-horto mereka

bersqma dengon harla-harta lutmu."

Catatan

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Umar bin Khaththab
sama seperti hadits Muawiyah. Hanya saja Imam Bukhari tidak
menukil hadits tersebut karena adanya perbedaan dalam menentukan
apakah hadits tersebut moushul (memiliki sanad yang bersambung
sampai Nabi SAW) atau mursal (tidak disebutkan nama perawi yang

' Yukni Muawiyah mengucapkan seperti ucapan mtadlzdzin sampai kalimat asyhadu onna
muhammadar-rasuulullah. Dengan kata lain, ketika muadzdzin mengucapkan kalimat ini,
maka ia mcngatakan kalimat yang s€rupa - penerj-
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menerima langsung dari Nabi SAW), sebagaimana disinyalir oleh Ad-
Daruquthni. Sementara Imam Muslim tidak mengutip hadits
Muawiyah, karena keterangan tambahan yang menjadi inti riwayat ini
tidak memenuhi syarat hadits shahih, dimana dalarn sanadnya terdapat
perawi yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapijika kedua hadits
itu dipadukan, maka akan menghasilkan riwayat yang sangat akurat.

Riwayat yang berhubungan dengan masalah ini telah dinukil
pula dari Al Harits bin Naufal Al Hasyimi dan dari Abu Rafi' (dimana
riwayat keduanya dikutip oleh Ath-Thabrani dan selainnya), serta dari
Anas sebagaimana dikutip oleh AI Bazzar dan ahli hadits lainnya.

8. Doa Ketika Adzan

a.'9.i .,t*
' 
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614. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa mengatakan ketika mendengar adzan,'Allahummo
rs b bo h aadzi lr id-do'watit-to o m m mo h, wos lt-s h o I aat i I q aa' im a h, aoti
muhammaclan al wosiilata wol fadhiilah, wob 'atshu mflqoamon
mahmuudan ollodzi wa'odtah" (Ya Allah pemilik seruon yang
sempurno ini, dan shalat yang akan ditegakkan, berikanlah kepoda
Muhammod wasilqh yang utama, dan berikan unluknya kedudukan
terpuji yang Engkau janjikan), niscaya ia berhak mendapalkan
syafaatku di hari kiomal."

Keterangan Hadits:

(Bab doa ketika adzan) Yakni ketika adzan selesai. Sepertinya
Imam Bukhari tidak membatasi sampai adzan selesai karena
mengikuti lafazh hadits yang bersifat mutlak (tanpa batasan),
sebagaimana yang akan dibahas.
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mentlengur atlzan). secara lahiriah doa ini diucapkan saat mendengar
adzan tanpa menunggu selesai. Akan tetapi ada kemungkinan yang
dimaksud adalah ketika adzan telah sempurna. Sebab sesuatu yang
diungkapkan dengan lafazh mullaq (tanpa batasan), dipahami bahwa
maksudnya adalah hal itu telah sempurna. Pernyataan ini didukung
oleh hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim dengan lafazh, uf i,rr rf, i ,'"o fb'j ,i'* o',y fii
'&lt (Katakonlah seperli apa yang ia katakan, kemudian

bershalawatlah kepadaku, kemudian minlalah kepada Allah wasilah
untukku). Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa doa tersebut diucapkan
setelah selesai adzan.

Ath-Thahawi berdalil dengan makna lahiriah hadits Jabir yang
menjelaskan tidak adanya ketentuan untuk menjawab muadzdzin
seperti yang ia katakana. Bahkan apabila ia hanya membaca dzikir
seperti di atas, maka hal itu telah mencukupi. Akan tetapi hadits Amr
bin Abdullah telah menjelaskan maksud hadits Jabir, dimana lafazh

;i lketika) dalam hadits itu dimaksudkan setelah (selesai).

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Ibnu Bazizah untuk
menyatakan tidak wajibnya membaca doa tersebut, karena hadits
tersebut tidak memuat perintah membaca doa. Namun riwayat dalam
bentuk perintah yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim bisa saja
dijadikan pegangan oleh mereka yang mewajibkannya, dan
demikianlah pendapat ulama madzhab Hanafi serta Ibnu wahab (dari
madzhab Maliki). Sementara Ath-Thahawi tidak sependapat dengan
pandangan ulama yang semadzhab dengannya (yakni madzhab
Hanafi), namun dalam masalah ini ia setuju dengan pendapat jumhur
ulama.

lsb:$ o-ro "qj (Pemilik seruan ini) Al Baihaqi menambahkan

dari jalur Muhammad bin 'Aun dari Ali bin Iyasy, '4eiat e ftifi
i6, o.'*:tlt :f (Yo Allah, aku memohon kepada-Mu dengan

perantaroan kedudukan seruan yang sempurno ini), maksudnya
adalah seruan tauhid seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra,ad
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ayat 14 yang berbunyi, ]jr i'tZS il (Bagi-Nya seruan Al Haq {yang

henar))"

Seruan tauhid dikatakan "sempurna" karena syirik adalah suatu

kekurangan. Atau yang dimaksud dengan "sempurna" adalah sesuatu

yang tidak dimasuki unsur perubahan atau pergantian, bahkan ia abadi

hingga hari kebangkitan. Atau karena ia yang berhak menyandang
predikat sempuma, sedangkan selainnya rentan terhadap kerusakan.

Ibnu At-Tin berkata, "Disifati dengan "kesempurnaan" karena di
dalamnya terdapat perkataan paling sempurna, yakni ucapan Laa
ilaaha illallah (Tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain

Allah)'." Sementara Ath-Thaibi berkata, "Dari awal hingga
perkataannya 'Muhammad Rasulullah', adalah seruan yang

sempurna." Hai'alah adalah shalat yang ditegakkan seperti dalam

firman-Nya, ai)1dt o'i,JJ- (Orang-orang yang menegakkan shalat).

Namun ada pula kemungkinan.yang dimaksud dengan shalat adalah
doa, sedangkan Al Qaa'imah adalah berkesinambungan. Dengan

demikian, maka perkataannya i.,ulr 6)tLJr adalah penjelasan kata ij!'.rJr

zlrlt (seruan yang sempurna). Namun mungkin juga yang dimaksud

"shalat" di sini adalah shalat sebagaimana dikenal dan diseru untuk
melaksanakannya, kemungkinan inilah yang nampak lebih kuat.

'"*'lt (Wasilah) Wasilah adalah sesuatu yang dijadikan

perantara untuk mendekatkan kepada yang lebih besar. Apabila
dikatakan aku berwasilah, berarti aku mendekatkan diri. Lalu kata

wasilah diartikan juga kedudukan yang tinggi. Arti ini tercantum
dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikutip oleh Imam Muslim

dengan lafazh,l' :q q y.rl ry i 1.aJ' e"ilf #ri $rtunssuhnya
wasilah adaloh tempat di surga yong tidok pontas kecuali bagi
seorong hqmba di antara homba-hamba Allah). Al Bazzar. menukil
hadits yang serupa dengan hadits di atas dari Abu Hurairah. Namun
pengertian tersebut bisa saja dikembalikan kepada makna pertama,

yakni orang yang sampai kepada tempat tersebut berarti ia dekat

dengan Allah SWT. Dengan demikian, sama seperti amalan yang

dijadikan wasilah (perantara) untuk mendekatkan diri kepada Allah
SWT.
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il?iJ, (dun keutamaan\ Yakni martabat (kedudukan) yang

lebih tinggi dari seluruh makhluk. Ada kemungkinan yang dimaksud
adalah kedudukan selain wasilah, atau mungkin juga kata tersebut
merupakan penafsiran dari kata Al wasilah.

r\91,i; 11j"i" Qempat yang terpuji) yakni terpuji bagi siapa yang

menempatinya. Hal ini berlaku bagi semua macam karamah yang
dapat mendatangkan pujian.

'u'.tc1 6it (Yang relah Engkau janjikan) Dalam riwayat Al

Baihaqi diberi tambahan lafazh itii,ir i;l!# ) Ui! (sesungguhnya

Engkau tidak pernah mengingkari ioiiil. Ath-Thaibi berkata,
"Maksudnya adalah firman Allah dalam surah Al Israa' ayat 79 yang
berbunyi, t't'jiil r,i,;"'et. ;',i*;-'ot uri; (S e m o ga A l l a h m e m b a n gki r ka n

untukmu kedudukan yang terpuji). Lalu hal ini dikatakan sebagai janji,
karena jika kata'semoga' itu berasal dari Allah SWT maka pasti akan
terjadi, sebagaimana riwayat shahih yang dinukil dari Ibnu Uyainah
dan ulama lainnya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Kebanyakan ulama mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan 'kedudukan yang terpuji' adalah syafaat. Ada
pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah didudukkan di
atas Arsy. Sebagian lagi mengatakan didudukkan di atas kursi-Nya.
Kedua pandangan ini telah dinukil dari sejumlah ulama. Meskipun
keduanya benar, niunun tidak bertentangan dengan pendapat pertama,
karena kemungkinan didudukkan di tempat tersebut merupakan
pertanda diizinkan untuknya memberi syafaat. Ada pula kemungkinan
bahwa yang dimaksud dengan 'kedudukan terpuji' adalah syafaat
sebagaimana pendapat yang masyhur, lalu mendudukkannya di tempat
itu adalah suatu kedudukan yang diungkapkan dengan perkataannya
'Al wosilah' atau 'Al Fadhilah'.-

Dalam ShahihDalam Shahih lbnu Hibban disebutkan hadits dari Ka,ab bin
Malik dari Nabi SAw, ia o Sjili ;p'-* ;, G'K,;Ur' il' Li;
'Jii 

Li ?nt plttol, membangkitkan manusia, lalu Allah slttr memberiku

seposang pakaian hrjau, maka aku mengataknn opa yong dikehendaki
Allqh untuk aku katakan) maka yang demikian itulah Ar Maqam Al
Mahmud (kedudukan yang terpuji). Tampaknya apa yang beliau SAW
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ucapkan saat itu adalah pujian yang ia haturkan sebelum memberi
syafaat, sebagaimana Al Maqqnt Al Mahmud (kedudukan terpuji)
adalah segala keutamaan yang didapatkannya saat itu. Sementara

sabda beliau SAW di akhir hadits, eW, iJ L.lt (ia berhak

mendapatkan syafaatku) memberi asumsi bahwa perkara yang
dimohon untuk beliau SAW adalah syafaat.

etb $yafoalku) Sebagian ulama mempertanyakan maksud

hadits tersebut sehingga orang yang mengucapkannya dibalas dengan
mendapat syafaat, padahal telah diketahui bahwa syafaat adalah untuk
orang-orang yang berdosa. Maka persoalan ini dijawab dengan
mengatakan bahwa Nabi SAW memiliki beberapa macam syafaat
yang lain, seperti memasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan
sebagainya. Ringkasnya, setiap orang mendapatkan syafaat yang
sesuai.

Al Qadhi Iyadh menukil dari salah seorang gurunya, dimana ia
berpendapat bahwa hal itu hanya didapatkan oleh mereka yang
mengucapkannya dengan ikhlas serta diiringi rasa pengagungan
terhadap Nabi SAW, bukan untuk mereka yang mengucapkannya
hanya karena mengharap pahala atau lainnya. Tapi pernyataan ini
adalah klaim tanpa dalil yang tidak dibenarkan. Apabila ia hanya
mengeluarkan orang yang lalai, maka masih dapat diterima. Al
Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berdoa
pada waktu-waktu shalat, karena ia merupakan waktu yang sangat
diharapkan untuk dikabulkannya suatu permohonan."

9. Undian Untuk Adzan

.rL;i$ a'jf; orili *qr'ril>t t1r;i'oi ?'i:,
Disebutkan bahwasanya suatu kaum berselisih dalam adzan

(menentukan siapa yang menjadi muadzdzin), maka Sa'ad mengundi
di antara mereka.
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ft q. v o't'tl'j, ,l\r#i #st G t1 o"&';)
.rr"{r6}tr #r,

615. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Seundainya manu.yia mengelcthui apa yang terdopat dalam adzan
dan shcf perlama, kemudian mereko tidok menemukan (cara rctin
unluk mendapatkannyct) kecuali dengan mengundi, maka mereka akan
mengundinya. Seandainya mereko mengetahui apa yang ada pada
lahjir, niscaya mereko akan berlomba-lombtq kepadanya. seandainya
mereka mengetahui apa yang terdapat pada shalat rsya dan subuh,
niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan
merungkak."

Keterangan Hadits:

Dalam judul aslinya disebutkan ..rrilr d 16r' ,+t;. (bab untlian
untuk aclzan). Makna Al Isrihaam adalatr' Al' iqtira' (undian).
Penggunaan kata tersebut dengan makna "undian" diantaranya
terdapat dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 141yang berbunyi .185 pr:^6
'#$t 

ga (Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orong-orang
yang kalah dalam undian).

Al Khaththabi dan lainnya mengatakan bahwa undian
dinamakan Al Istiham (panahan), karena mereka biasa menulis nama-
nama mereka di atas anak panah jika terjadi perselisihan tentang
sesuatu. Maka barangsiapa yang anak panahnya keluar, dialah yang
menang.

fr;iolt 6Ui 'oi fiL (dan disebutkqn bahwa suatu kaum

berselisih) Riwayat ini telah disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dan
Al Baihaqi melalui Abu Ubaid dari Husyaim dari Abdulrah bin
Syubrumah, dia berkat u, 

.u. * 11 1.;llA &:6t i,rilr ; a6t 45
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'& 'L'iia ,f|i u.i lManusiu saling herebur untuk adzun di Al

Qatlisiyah, laiu mereka mengadukan hal itu kepadu sa'id bin Abi

llroqqi.th, muka ia pun menguncli mereku). Namun sanad riwayat ini

muiqathi' (terputus). Adapun sanadnya yang maushul (tidak terputus)

disebutkan oleh Saif bin Umar6 dalam kitab l/ Futuh, dan Ath-

Thabari melalui jalurnya dari Saif dari Abdullah bin Syubrumah dari

Syaqiq -yakni Abu Wa'il- dia berkata , t:ii(P '1$t''it;cl&tAr 
tAj,r,

iif' 
=i 

iii'J (Kami melakukan penyerongon ke Al Qadisiyah di

awal siang, lulu kami pun mundur semenloro muodzdzin te,rbunuh)

Lalu disebutkan seperti di atas disertai tambahan, ,f'). A'rAt *';'i

o\U'g (Lalu salah seorong di anlara mereka memenung,kun undian

dan ia pun adzan).

Catatan

Al Qadisiyah adalah tempat yang terkenal di lrak. Nama ini

dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang bernama Al Qadis, yang

pemah bermukim di sana.

Al Jauhari menyebutkan bahwa Ibrahim ctlaihissalam telah

menyucikan tempat tersebut, sehingga menjadi tempat persinggahan

bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji. Di tempat ini terjadi

perang yang sangat terkenal antara kaum muslimin dengan bangsa
-Persia-, 

pada masa pemerintahan Umar tahun ke-15 H. Sementara

Sa'ad pada waktu itu menjadi panglima perang mereka'

l]li 'rt"rtt'1 Qlan shaf pertamo) Abu Asy-Syaikh memberi

tambahan dalam riwayatnya melalui jalur Al A'raj dari Abu Hurairah,

s'sl ?t 4 (Berupa kebaikan dan berkaft). Ath-Thaibi berkata,

;.Obj.k kulimat ini tidak disebutkan, hal itu untuk memberi gambaran

yang mendalam karena tidak dapat digambarkan atau .diungkapkan
i.nlun kata-kata. Tapi sesungguhnya yang tidak. dijelaskan itu

hanlalah kadar keutamaan, karena jenis keutamaan itu sendiri telah

dijeiaskan dalam riwayat lain, yakni kebaikan dan berkah."

6 
Pacia salah satu naskah discbutkan "Sail'bin Abi Untar '
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fr."6" ;:i 'll (turruli clengan mengundi) Yakni mereka tidak

rnendapatkan satu sisi pun yang dapat mengunggulkan salah seorang

di antara mereka. Adapun pada adzan, mungkin mereka memiliki
kesamaan dalam hal pengetahuan akan masuknya waktu serta suara

yang bagus dan hal-hal lain yang merupakan syarat-syarat adzan

maupun kesempurnaannya. Sedangkan pada shaf pertama, mungkin
mereka datang secara bersamaan serta tidak ada perbedaan dalam hal

keutamaan. Oleh sebab itu diadakan undian di antara mereka, apabila
tidak ada yang mau mengalah dalam kedua hal tersebut.

Sebagian ulama menjadikan riwayat ini sebagai dalil' bahwa

muadzdzin hanya satu orang. Nanrun riwayat tersebut tidak jelas

dalam mengindikasikan hal ini, karena bisa saja orang yang

memenangkan undian lebih dari satu orang. Di samping itu, undian
untuk menentukan nruadzdzin adalah terntasuk penunjukan dari Imam
karena keistimewaan yang ada padanya.

Kemudian sebagian ulama mengklaim bahwa yang dimaksud
adalah saling melempar panah satu sama lain, dan hadits tersebut
menggunakan gaya bahasa mubalaghah.T Lalu mereka memperkuat

pandangan ini dengan hadits yang berbunyi, /'tJu, 9O frilvzjJ

(Niscayo mereka akan saling menebas dengan pedang)." Akan tetapi
apa yang dipahami Imam Bukhari lebih tepat. Oleh sebab itu, beliau
mehdukungnya dengan kisah Sa'ad, dan hal ini diindikasikan pula

oleh riwayat Imam Muslim, ei;St c:tll (Niscoya dilakukan undian).

* (kepudanya) Yakni kepada apa yang telah disebutkan. Ini

mencakup dua hal; adzan dan shaf pertama. Dengan demikian, terjadi
keserasian dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari.
Akan tetapi Ibnu Abdul Barr berkata, "Kata ganti 'nya' kembali
kepada shaf pertama dan tidak mencakup adzan. Itulah yang

seharusnya apabila ditinjau dari konteks kalimat, sebab kata ganti

biasanya kembali kepada kata yang paling dekat dengannya." Namun
Al Qurthubi membantah hal ini dengan mengatakan, "Bila demikian,
maka posisi adzan menjadi sia-sia tanpa faidah." Lalu dia
melanjutkan, "Kata ganti tersebut kembali kepada makna kalimat
terdahulu, hal ini sama seperti firman Allah SWT dalam surah Al

7 
mengungkapkan sesuatu nrelebihi dari 1'ang scbenarnya -pL'ncr.i
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Furqaan ayat 68 yang berbunyi, 6rli WU.I",P U') (Dan burungsiapu

melakukun yong demikian ilu, niscaya ia akan mendapalkun

(pembalasan) tlosa[nyuJ). Yakni, semua yang disebutkan terdahulu."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa Abdunazzaq telah

meriwayatkan dari Malik dengan lafazh, * r31i;:"f (Niscaya

mereka akan melokukun undian unluk mendapalkan keduunya).

Riwayat ini dengan tegas menyatakan maksud riwayat sebelumnya

tanpa membutuhkan penjelasan yang terkesan dipaksakan.

+tpr Qahjir). Yakni segera melaksanakan shalat. Al Harawi

berkata, "Khalil dan selainnya memahami sebagaimana makna

lahiriahnya, dimana mereka mengatakan bahwa, maksudnya adalah

datang untuk shalat Zhuhur di awal waktunya." Hal itu karena lafazh

tahjir berasal dari kata "hajirah" yang bermakna panas yang

menyengat di tengah hari, dan ini merupakan awal waktu shalat

Zhuhur. Pandangan inilah yang menjadi kecenderungan Imam

Bukhari sebagaimana yang akan disebutkan. Namun hal ini tidak bisa

dipertentangkan dengan perintah mengakhirkan pelaksanaan shalat

Zhuhur hingga cuaca terasa dingin, karena perintah ini dalam konteks

Ar-Rifq (kasih sayang). Adapun orang yang rela meninggalkan waktu

tidur siang dan pergi ke masjid untuk menunggu shalat, maka cukup
jelas keutamaan yang didapatkannya.

fl ri*l (niscaya mereka akan berlombalomba kepadanya)'

Ibnu Abu Jamrah berkata, "Berlomba-lomba di sini dipahami dalam

arti maknawi bukan indrawi, sebab berlomba-lomba dalam arti

indrawi mengharuskan sikap terburu-buru dalam berjalan. Sementara

pergi shalat dengan cara demikian termasuk hal yang dilarang."

Pembicaraan selanjutnya mengenai hadits ini akan disebutkan

pada bab "Keutamaan shalat Isya secara berjamaah". Adapun

penjelasan tentang maksud shaf pertama akan dijelaskan di bagian

akhir masalah lmamah (lmam shalat), insya Allah.
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10. Berbicara Saat Adzan

Sulaiman bin Shurad berbicara saat adzan. Lalu Hasan berkata,

"Tidak mengapa seseorang tertawa saat adzan atau iqamah."

'{.6 ,L\, i;- G ,* ,.r r*;'Jt, o'ait , $t* }
i'F,'-pl )G')t n.i>ri:t q:d-'oi ;;G :M, e ;313:jr

{.oz 
z3z .lo la, z I c t ', o tl c.

.-o,'p A{:: ;r';;./ t.ri' Ji.; :Ju, f J\'#
616. Dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata, "lbnu Abbas

berkhutbah di hadapan kami pada hai, Raclghin.s Ketika muadzin

sampai pada ucapannya :fut ,rU F (mari menuju shalat), maka

beliau memerintahkan untuk mengatakan, J6')t ;'ai|Ult (shalatlah di

tcmpat-tempat tinggal). Orang-orang saling berpandangan, maka

beliau berkata, 'Hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik
darinya. Sesungguhnya ia merupakan keharusan'."

Keteransan Hadils:

Yang dimaksud bab "berbicara saat adzan" adalah mengucapkan
perkataan selain adzan pada saat mengumandangkan adzan. Imam
Bukhari biasa tidak menegaskan hukum persoalan tersebut, karena

hadits tersebut tidak mengindikasikannya secara tegas. Akan tetapi
dari keterangan yang disebutkannya di tempat ini terdapat isyarat

bahwa beliau membolehkan hal tersebut. Ibnu Mundzir telah menukil
pendapat yang membolehkannya secara mutlak dari Urwah, Atha', Al
Hasan serta Qatadah, dan inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad.
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Kemudian dinukil dari An-Nakha'i, lbnu Sirin serta Al Auza'i
mengenai pandangan yang memakruhkannya, sementara Ats-T'sauri

tidak membolehkannya. Adapun Abu Hanifah serta sahabatnya

berpendapat bahwa tidak melakukannya adalah lebih baik. Pandangan

ini pula yang menjadi indikasi pendapat Imam Malik dan Syaf i.
Sedangkan Ishaq bin Rahawaih mengemukakan pendapat lain bahwa

berbicara saat adzan adalah makruh hukumnya, kecuali bila ada

hubungannya dengan shalat. Lalu pandangan Ishaq dipilih oleh lbnu
Mundzir berdasarkan makna lahiriah hadits Ibnu Abbas yang tersebut

di bab ini. Sementara Ad-Dawudi membantah pendapat-pendapat

terdahulu, dimana ia berkata, "Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah

tentang bolehnya berbicara saat adzan, tetapi berdasarkan pendapat

sebelumnya -yang telah disebutkan- adalah sesllatu yang

disyariatkan apabila termasuk bagian adzan."

u.t5i rl ik U i6:ll |kl6rtoiman bin Shurcrcl berhicctra sactt

udzun). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap Qnaushul)
oleh Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari) dalam kitab tentang shalat.

Lalu riwayat yang dimaksud dinukil pula oleh Imam Bukhari dari
gurunya ini di kitabnya Ath-Thu.ri.kh dengan sanad y.ang shahih

dengan lafazh, ^;.rsi C. +au ^';i ';15 $:;tt d i?i os fl.
(Bahv,asanyo beliau odzan di Al Askar, lalu memerinlahkun
peloyannya untuk mengerjokan keperluannya saot beliau sedang

adzem).

;;St'SS'3 1et Hasan berkata) Saya tidak menemukan riwayat

ini dinukil melalui sanad maushul (bersambung). Adapun yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya dari berbagai jalur
dari Al Hasan adalah tentang bolehnya berbicara tanpa dibatasi

dengan "tertawa".

Kesesuaian perkataan AI Hasan dengan judul bab dapat dilihat
bahwa tertawa apabila diiringi suara, terkadang menimbulkan bunyi

satu huruf atau lebih yang dapat dipahami sehingga dapat merusak

shalat. Sementara mereka yang tidak membolehkan berbicara saat

adzan telah menyamakannya dengan shalat. Sejumlah ulama

berpendapat bahwa tertawa dengan sengaja dapat membatalkan shalat,

meskipun tidak ada bunyi huruf yang dapat dipahami darinya. Dengan
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denrikian kedudukannya sama dengan berbicara, dimana keduanya
sama-sama membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja.

t*i lbutiau berkhurbah) Hal ini dijadikan dalil oleh lbnu Al
Jauzi untuk menyatakan bahwa shalat yang dimaksud dalam hadits ini
adalah shalat Jum'at. Akan tetapi hal ini perlu pembuktian lebih
lanjut. Hanya saja perlu diketahui bahwa keterangan tegas mengenai

lral itu telah dinukil dalam riwayat Ibnu Aliyah dengan lafazh, iri

a;'y aJ.,!ir (Sesungguhnya Jum'at aclalah sualu kewajiban).

t':'t i-r- Q @ada hari ruzghin) Demiki an lafazh yang tersebut

pada kebanyakan riwayat. Senrentara dalam riwayat Ibnu As-Sakan

dan Al Kasynrihani serta Abu Al Waqt tertulis g31, dan menurut Al

Qurthubi latazh ini lebih masyhur. Al Qurthubi menambahkan, "Yang

benar adalah dibaca i':1, karena ia adalah isim (kata benda). Adapun

bila dibaca ii.;, maka ia adalah masdar." Lafazh i':-1 adalah riwayat

Al Qabisi.

Penulis kitab Al Muhkam berkata, "Makna kata Razghi, (L|:l
adalah air sedikit yang ada di dalam wadah." Ada pula yang
mengatakan bahwa maknanya adalah tanah berlumpur. Sementara

dalam kitab Al 'Ain dikatakan, "Rodghin (g\j1 adalah ranah yang

becek, sedangkan razghin (L')')) adalah yang lebih becek lagi."

Sedangkan dalam kitab Al Jamharah disebutkan, "Radghin dan
razghin adalah tanah sedikit dan berlumpur karena hujan atau yang
sepertinya."

Catatan

Dalam riwayat ini disebutkan dengan lafazh 'l)'s iei thari
Razghin), sementara dalam riwayat Al Hajbi akan disebutkan dengan

lafazh, t:': ,:S ir- C (Pada hari yang terdapat razghin). Riwayat ini

lebih jelas. Adapun dalam riwayat Ibnu Aliyah dikatakan, -Y it- e
(Pada hari hujan).
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iy6 a;l*st 
'V C i\';ir I! 6ii &etiku muaclzin sampai putlct

perkulaannya "Huyya ulosh-.shaluah", muka heliuu
memerintahkannya'1. Demikian yang tersebut di sini, dan nampaknya
ada lafazh yang tidak disebutkan (mahdzu/) dalam kalimat, dimana
kalimat lengkapnya adalah, "Ketika muadzin hendak mengatakan
kalimat tersebut, maka beliau memerintahkannya..." Kesimpulan ini

didukung oleh riwayat Ibnu Aliyah, i,ti .;rr J'y'; tlJ;i'Oi 'tgi tUii ri1

.,
a)\LJr J, i ,,P (Apabila engkau mengucapkan "Asyhadu anna
'Muhammatlar 

Rasululluh", maka jongan katakun, "Hayya alash-
shalaah".).

Lalu lbnu Khuzaimah yang kemudian diikuti oleh Ibnu Hibban
menempatkan hadits ini di bawah judul, "Tidak Menyebut Hoyya
alash-Shalaah Pada Hari Turun Hujan". Sepertinya Ibnu Khuzaimah
melihat makna kalimat tersebut, karena jika lafazh "hayya alash-
shalacth"e dibaca sementara perintah untuk melaksanakan shalat di
tempat-tempat tinggal atau rumah-rumah tentu bertentangan dengan
hal itu.

Dalam madzhab Syaf i terdapat satu pendapat yang mengatakan
bahwa muadzdzin mengucapkan kalimat tersebut setelah selesai

adzan. Sementara pandangan lain dari madzhab ini mengatakan bahwa

muadzdzin mengucapkannya setelah selesai mengumandangkan n 
i

1i#r, ,-* dan gXir 
'b * Namun pendapat yang menjadi indikasi

hadits adalah apa yang telah disebutkan terdahulu.

i';1' u1 i:&fr ghalatloh di tempar-tempat tinggal). Rihol

adalah bentuk jamak dari kata rahl, yailu tempat dan semua perabotan
yang ada di dalamnya.

An-Nawawi berkata, "Dalam riwayat ini menjelaskan bahwa
kalimat tersebut diucapkan pada saat adzan. Sementara dalam hadits
Ibnu Umar yang akan disebutkan pada bab.'Adzan Bagi Musafir'
dijelaskan bahwa kalimat tersebut diucapkan setelah adzan." Dia
berkata pula, "Kedua hal ini sama-sama boleh dilakukan sebagaimana
dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syaf i. Akan tetapi apabila

e 
I'ada salah satu naskah cliscburkan sesuclah kalimat ini, "Maknanya marilah menuiu shalat."
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diucapkan sesudah adzan, itu jauh lebih baik supaya urutan adzan

menjadi sempurna." Dia melanjutkan, "Di antara ulama madzhab

kami ada yang mengatakan bahwa kalimat tersebut hanya diucapkan
setelah adzan. Namun pendapat ini lemah dan bertentangan dengan

keterangan dalam hadits Ibnu Abbas." Demikian perkataan Imam An-
Nawawi.

Perkataan Imam An-Nawawi berindikasi bahwa lafazh tersebut

ditambahkan dalam adzan, baik di sela-sela kalimat adzan maupun

sesudahnya, bukan sebagai pengganti lafazi :Mt ,P |i. Sementara

dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan nukilan dari Ibnu
Khuzaimah yang berbeda dengan pendapat ini. Namun keterangan

yang memadukan di antara keduanya telah diriwayatkan dalam hadits
lain yang dikutip oleh Abdunazzaq dan selainnya dengan sanad

shahihdari Nu'aim bin An-Nahham, dia berkata, iot .* ;tLl$ o\i

i>u' ,jri 6 -u; yr'ri, i: ,,ss'j'c;5 1tf I CP.*t y
,ll,i eFt 

',? ? (Muadzdzin Nabi SAW pernah adzan pada malam

yang songot dingin, mako oku pun berharap andai ia mengalakan,
"Barangsiapo yang duduk saja (tidak dalang memenuhi panggilan.-
Penerj), maka tidak mengapa baginya. " Maka ketika ia mengucapkan
"Ash-sholaatu khairun minan-nauum" (Shalat lebih baik daripada

. tidur), beliau pun mengucapkan kalimat itu).

,i',yl ,Sus lnenau berkqta, "Hal ini dilakukan...") Sepertinya

Ibnu Abbas memahami adanya pengingkaran terhadap perintahnya

dengan melihat sikap mereka yang saling berpandangan. Sementara

dalam riwayat Al Hajbi dikatakan, "seakan-akan mereka mengingkari
hal itu." Dalam riwayat Ibnu Aliyah, "Seakan-akan manusia

mengingkari perbuatan yang demikian."

'e ? 'g 
;,, lsiapo yang lebih baik dorinya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, '& (dari pada mereka), sedangkan dalam

riwayat Al Hajbi tertulis, .a @arifada aku).

Maksud riwayat dengan lafazh, "Lebih baik dari pada aku"
adalah Nabi SAW. Adapun maksud riwayat dengan lafazh, "Lebih
baik darinya" adalah orang yang lebih baik daripada muadzdzin saat
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itu. Yakni perbuatan demikian telah dilakukan oleh muadzdzin
Rasulullah, sementara ia lebih baik daripada muadzdzin ini.
Sedangkan riwayat Al Kasymihani. yakni dengan latbzh, "Lebih baik
daripada mereka" sedikit sulit dijelaskan. Mungkin yang melakukan
adzan adalah sekelompok orang (dengan catatan hal ini dapat
dibuktikan) atau yang dimaksud adalah jenis para muadzdzin, atau
yang beliau maksudkan adalah lebih baik dari pada orang-orang yang
melakukan pengingkaran.

q{, Qlan sesungguhnya ia) Yakni shalat Jum'at, seperti

dijelaskan terdahulu.

"'X'1, 
lfewaiiban) Yakni lawan dari pada rukhshah (dispensasi).

Kemudian Ibnu Aliyah menambahkan, C t#'& ii ti 'cj.f ;1,

ib,' (Sesungguhnya aku liclak suka untuk mengeluarkcrn kalian,

sehingga kalian berjalan di atas tanah yang becek). Dalam riwayat Al
Hajbi dari Ashim disebutkan ,'&;:i rjl tserrnssuhnya aku ridak suku

unluk menjadikon kalian berdosa). Lalu dalam riwayat Jarir dari

Ashim yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah , bi',j-kb;$r ili oi

i* ')ie* q e::zJt f;* (Jnruk mengeluarkan mqnusia dan

membeboni mereka membau,a koloran dari jalanan mereka ke masjid
kolian). Pembahasan yang berkaitan dengan gugurnya kewajiban
shalat Jum'at karena turun hujan akan diterangkan pada kitab tentang
"Shalat Jum'at", insya Allah.

Adapun kesesuaian hadits ini dengan judul bab telah diingkari
oleh Ad-Dawudi, dimana dia berkata, "Tidak ada dalil dalam hadits
ini untuk membolehkan berbicara saat mengumandangkan adzan,
bahkan kalimat tersebut termasuk bagian adzan pada kondisi
demikian." Tapi perkataan Ad-Dawudi ditanggapi dengan
mengatakan, "Meskipun diperkenankan untuk diucapkan pada kondisi
seperti itu, namun kalimat tersebut tetap bukan termasuk bagian adzan
yang dikenal. Apabila kalimat itu boleh ditambahkan pada adzan
karena diperlukan, maka hal ini menunjukkan bolehnya muadzdzin
untuk berbicara di sela-sela adzan apabila dibutuhkan."
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t , a,ilt Jyt.,ri qi f .tJt 
^? ; lL f

)d. & si;ri ,;?J Ji,'otli'.tx,';,t

J;
f-. ,l t o

,5.', el U.l €

:)v {':
z z,)

:Ju a; c6

I l. Adzannya Orang Buta Apabila Ada Yang
Memberitahukan Kepadanya

dli arr

'e+i'e+i'i'U- & e'6v """f 
>,-, ors',

617. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, moks
makan dan minumlah kalian hingga lbnu Ummu Maktum
mengumqndangkan odzqn." Kemudian beliau berkata, "Diq adaloh
seorang laki-laki yang bulet dia tidak adzon hingga dikatakan
kepadanya, 'Engkau telah Subuh... engkou telah Subuh'."

Keteransan Hadits:

(Bab adzannya orang buta)Yakni mengenai kebolehannya.

(Apabila ada yang memberitahukan kepadanya)- Yakni tentang
masuknya waktu shalat adalah waktu shalat, karena pada dasarnya
untuk mengetahui masuknya waktu berdasarkan penglihatan.
Berdasarkan konteks batasan ini dipahami riwayat yang dinukil oleh
Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir dari lbnu Mas'ud dan Ibnu
Zubair serta selain keduanya, bahwa mereka tidak menyukai
muadzdzin yang buta. Adapun keterangan yang dinukil oleh Imam
An-Nawawi dari Abu Hanifah dan Daud bahwa adzan orang yang
buta adalah tidak sah, telah ditanggapi oleh As-Sarwaji bahwa hal itu
merupakan kekeliruan dalam menukil pendapat Abu Hanifah. Hanya
saja dalam kitab Al Muhith -yang merupakan kitab dalam madzhab
Hanafi- dinyatakan bahwa adzan yang dilakukan orang buta
hukumnya makruh (tidak disukai).

Pr'ull" r*, Ll (Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam).

Hal ini memberi asumsi bahwa yang demikian itu merupakan
kebiasaan yang terus dilakukannya. Namun sebagian ulama
menyatakan bahwa permulaan hal itu berdasarkan ijtihadnya semata.

Akan tetapi meski pernyataan ini benar, namun Rasulullah SAW telah
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menyetujuinya, maka kedudukannya sama seperti perbuatan yang
diperintah langsung oleh beliau SAW. Mengenai penentuan waktu
dimana Bilal melakukan adzan akan disebutkan setelah satu bab
kemudian.

flk @uka makanlah kalian)- Hal ini memberi keterangan

bahwa adzan menurut kebiasaan mereka adalah pertanda masuknya
waktu shalat. Oleh sebab itu, Nabi SAW menjelaskan kepada mereka
bahwa adzan Bilal tidak demikian.

fk ?i g.r (lbnu Ummi Maktum). Namanya adalah Amr seperti

yang akan disebutkan melalui sanad muushul dalam kitab tentang
Shiyam (puasa) dan Fadha'il Al Qur'ar (Keutamaan-keutamaan Al
Qur'an). Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Al
Hushain, kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama
Abdullah. Bukan hal yang mustahil apabila ia memiliki dua nama. Dia
orang Quraisy dari marga Amiri, dan masuk Islam sejak awal, nama
bapaknya adalah Qais bin Za'idah.

Nabi SAW sangat menghargainya dan mengangkat sebagai
wakilnya di Madinah apabila beliau keluar dalam suatu perjalanan.
Ibnu Ummi Maktum turut serta dalam peperangan Al Qadisiyah pada
masa pemerintahan Umar, dimana beliau mati syahid dalam
pertempuran itu. Namun versi lain mengatakan bahwa ia sempat
kembali ke Madinah dan meninggal di sana. Ibnu Ummi Maktum
inilah orang buta yang disinggung dalam surah 'Abasa. Nama ibunya
adalah Atikah binti Abdullah Al Makhzumiyah.

Sebagian ulama mengatakan Ibnu Ummi Maktum dilahirkan
dalam keadaan buta. Oleh sebab itu ibunya memberi julukan Ummu
Maktum (Yang tertutup), karena tertutupnya pandangan matanya.
Tapi yang terkenal bahwa beliau buta dua tahun setelah perang
Badar.lo

,;;1]j4', of 1@an beliau udalah seorong laki-laki buta). Secara

lahiriah yang mengucapkan kalimat ini adalah Ibnu Umar. Inilah yang
ditetapkan oleh Syaikh Muwaffiq dalam kitabnya Al Mughni. Akan

l0 Pcrnyataan ini kurang tepat, karena makna lahiriah ayat Al Qur'an menuniukkan bcliau
buta sebelum hijrah; dan juga karena surah 'Abasa turun di Makkah. semcnlara clalant surah
ini AIlah SW'f telah mcnvcbut dirinya scbagai orang buta.
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tetapi Al Ismaili meriwayatkan dari Abu Khalifah, dan diriwayatkan
oleh Ath-Thahawi dari Yazid bin Sinan, keduanya meriwayatkan dari
Al Qa'nabi bahwa yang mengucapkan kalimat itu adalah Ibnu Syihab.
Demikian pula halnya dengan Ismail bin Ishaq, Mu'adz bin Al
Mutsanna serta Abu Muslim. Diriwayatkan juga dari Al Khuza'i
seperti dikutip oleh Abu Syaikh Tammam yang dikutip oleh Abu
Nu'aim, serta Utsman Ad-Daari yang dikutip oleh Al Baihaqi.
Semuanya menukil dari Al Qa'nabi.

Berdasarkan hal ini maka dalam riwayat Imam Bukhari terdapat
kalimat yang berasal dari perawi yang disisipkannya kedalam hadits
(mudraj). Tapi pernyataan ini dijawab bahwa bukan hal yang mustahil
apabila Ibnu Syihab mengucapkan kalimat itu, begitu juga gurunya
dan gurunya lagi (guru dari gurunya). Al Baihaqi meriwayatkan dari
Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari lbnu Wahab, dari Yunus dan Al-Laits,
semuanya menukil dari Ibnu Syihab, dimana dikatakan, "Salim
berkata, "Beliau adalah seorang laki-laki yang buta'." Riwayat ini
memberi keterangan bahwa guru lbnu Syihab juga mengucapkan
kalimat tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab
tentang Shiyam (puasa) melalui jalur lain dari Ibnu Umar berupa
keterangan yang semakna, dan lafazhnya akan kami sebutkan. Dengan
demikian, terbukti ucapan itu memiliki sanad yang maushul.

Ibnu Syihab dalam hadits ini memiliki syaikh (guru) yang lain
sebagaimana dikutip oleh Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu
Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab. Ibnu Abdul Barr berkata, "lni
adalah hadits lain dari Ibnu Syihab. Disamping Ma'mar, riwayat
tersebut telah dinukil pula oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Syihab."

....4'€).+i t,.bi (Engkau telsh Subuh... engkau telah Subuh)

Maksudnya engkau telah memasuki waktu Subuh, demikian makna
lahiriahnya. Namun hal ini dipertanyakan karena adzan beliau telah
dijadikan batas bolehnya makan (sahur). Apabila dia tidak adzan
kecuali setelah masuk waktu Subuh, maka konsekuensinya boleh
makan (sahur) setelah terbit fajar. Sementara ijma' (konsensus) ulama
menyatakan sebaliknya, kecuali yang menyalahi pendapat umum
seperti Al A'masy. Lalu persoalan ini dijelaskan oleh Ibnu Habib,
Ibnu Abdul Barr serta Al Ashili dan sejumlah ulama lainnya, bahwa
yang dimaksud adalah engkau telah mendekati masuknya waktu
Subuh. Tapi jawaban ini digugat oleh riwayat Ar-Rabi' yang telah
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kami sitir, "Dia tidak adzan hingga manusia mengatakan kepadanya

ketika melihat fajar terbit,'Adzanlah...'." Lebih tegas lagi

bahwasanya dalam riwayat Imam Bukhari yang beliau sebutkan di

kitab Shiyarn (puasa) berbunyi, U" t; i!1 I iy ,i&?i';tt?i ,;t
'vit lHingga lbnu (Jmmi Maktum adzan, karena sesungguhnya ia

ticlak adzan hingga terbit fajar). Saya katakan bahwa riwayat ini lebih

tegas, karena semuanya berasal dari perkataan Nabi SAW.

Di samping itu, perkataannya, P.L\'1" lX'i-t1. lsuturgguhnyct

Bilal adzan di waktu malam), memberi asumsi bahwa adzan Ibnu

Ummi Maktum adalah sebaliknya. Apabila adzan Ibnu Ummi
Maktum dilakukan sebelum masuk waktu Subuh, maka tidak ada

bedanya dengan adzan Bilal, dimana keduanya sama-sama dapat

dikatakan dilakukan sebelum masuk waktu shalat. Persoalan ini
menurut saya merupakan masalah yang rumit.

Adapun penjelasan yang lebih memungkinkan diterima dalam

masalah ini adalah sesungguhnya adzan Ibnu Umi lvlaktum dijadikan
tanda (batas) dilarangnya makan dan minum, dan seakan-akan di sana

ada orang yang memperhatikan waktu dengan baik, dimana adzan

beliau bertepatan dengan terbitnya fajar. Ketika ia adzan maka fajar

pun telah menyingsing. Sehingga menurut saya, bahwa perkataan

"Engkau telah Subuh" yakni rnendekati waktu Subuh, tidak

berkonsekuensi bahwa adzan dilakukan sebelum fajar, karena adanya

kemungkinan perkataan itu mereka ucapkan pada akhir malam, lalu

adzan beliau dilakukan pada waktu awal terbitnya fajar. Hal ini
meskipun tidak masuk akal menurut kebiasaan, namun tidaklah

mustahil bagi muadzdzin Rasulullah yang ditopang oleh para

malaikat.

Abu Qurrah telah meriwayatkan satu hadits dari lbnu Umar

melalui jalur yang lain dengan lafazh, 'lO -;nt ,i'F- i*; ?i 'i.t i'e')

'oll;J- ltUru Ummi Maktum sangat memperhatikan terbitnya fajar agar

tidak terj adi ke salahan).
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Pelaiaran yang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah yang dapat dipetik, di
antaranya:

1. Bolehnya adzan sebelum terbit fajar, dan masalah ini akan
dibahas setelah bab berikutnya.

2. Dianjurkan adzan secara bergantian (setelah yang satu selesai
baru yang lainnya memulai adzan), karena sebagian ada yang
tidak membolehkan adzan secara bersamaan. Ada pendapat
yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakannya
adalah Bani Umayah. Sementara Imam Syaf i berkata, .,Hal itu
tidaklah makruh selama tidak menimbulkan dampak negatif.,,

3. Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menunjuk beberapa orang
muadzdzin dalam satu masjid. Sehubungan dengan ini Ibnu
Daqiq Al Id berkata, "Apabila lebih dari dua muadzdzin, maka
tidak ada dalam hadits keterangan mengenai hal itu.,, Namun
Imam Syaf i memberi pernyataan secara tekstual bahwa hal itu
dibolehkan. Adapun lafazhnya, ..Bukan masalah yang
menyulitkanrr uputilu yung -"iukukan adzan lebih dari dua
orang."

4. Orang yang buta boleh mengikuti orang yang melihat dalam
memastikan masuknya waktu shalat dengan berbagai faktor,' hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam memastikan
faktor yang paling menentukan. Imam An-Nawawi
membenarkan dalam kitabnya bahwa orang yang buta dan orang
yang melihat boleh berpedoman pada muadzdzin yang lsiqah
(terpercaya) dalam menentukan masuknya waktu shalat.

5. orang buta boleh menjadi saksi. pembahasan lebih mendalam
akan dijelaskan pada kitab syahadat (persaksian).

6. Bdlehnya mengamalkan khabor ahad.

7. Waktu setelah terbit fajar masuk dalam kategori siang.

8. Boleh makan meskipun ragu apakah fajar telah terbit atau
belum, karena hukum asalnya adalah masih berlangsungnya
waktu malam. Namun Imam Malik menyalahi pandangan

" Dula, salah satu naskah tcrtulis. "Bukanlah perkara yang berbahaya.....,
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9.

10.

ll.

tersebut, dia berkata, "Orang yang makan pada koldisi demikian

wajib mengganti puasanya."

Perawi boleh menjadikan suara sebagai patokan dalam menukil

riwayat apabila suara tersebut telah dikenalnya dengan baik,

meskipun pemilik suara tidak terlihat olehnya' Namun Syu'bah

tidak sependapat dengan ini, karena suara bisa saja sama.

Boleh menyebutkan cacat pada diri seseorang dengan maksud

mengenalkannya atau dengan maksud yang sepertinya-

Boleh menisbatkan seseorang kepada ibunya, apabila ia
masyhur dengan nama tersebut.

12. Adzan Setelah Fajar

618. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Hafshah telah

mengabarkan kepadaku, bahwasanya Rasulullah SAW apabila

muadzdzin i'tikaf untuk Subuh dan Subuh telah tampak, maka beliau

shalat dua rakaat yang ringan sebelum dilaksanakan shalat (Subuh)."

tc
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619. Dari Aisyah, "Nabi SAW shalat dua rakaat yang ringan di

antara adzan dan qamat shalat Subuh."
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620. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda'

"Se"'ungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maks makun dun

minumlah kalian hingga lbnu Ummi Maktum udzan-"

Keterangan Hadits:

(Bab adzan setelah faiar) Az-Zain bin Al Manayyar berkata,

"lmam Bukhari mendahulukan bab 'Adzan sesudah fajar' dari pada

bab 'Adzan sebelum fajar'. Hal itu telah menyalahi urutan adzan

dalam praktiknya, karena dalam syariat, adzan hanya

dikumandangkan setelah waktu shalat masuk. Maka Imam Bukhari

mendahulukan bab yang menjadi pokok permasalahan daripada

persoalan yang jarang terjadi." Sementara lbnu Baththal menanggapi
judul bab ini dengan mengatakan bahwa di antara para imam tidak ada

perselisihan dalam masalah tersebut, tapi yang menjadi objek

perbedaan pendapat adalah masalah bolehnya adzan sebelum fajar.

Menurut saya bahwa maksud Imam Bukhmi menyebutkan

kedua bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa adzan sebelum fajar
memiliki maksud tersendiri yang berbeda dengan adzan setelah fajar'
Di samping itu, adzan sebelum fajar tidak mencukupi adzan setelah

fajar, dan adzan Ibnu Ummi Maktum tidak dilakukan sebelum fajar'
lYallahu o'lam.

#.lil' l.-isla ri1 iri (Biasanya apabila muadzdzin i'tikal'

unluk shalat Subuh) Demikian yang tercantum pada mayoritas perawi

dari Imam Bukhari, padahal pada lafazh ini terdapat permasalahan

yang dipertanyakan oleh sejumlah ulama. Sebagian mereka mencoba

memberi penjelasan seperti yang akan disebutkan.

Adapun hadits ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al

Muwaththal dari semua perawinya disebutkan dengan lafazh, ri1 iri

3i!r a>til ori'lr ir, iifi' tk laiasanya apabila muadzdzin telah
l. -.
herdiam (selesai) dari adzan untuk shalat Subuh)- Demikian pula

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, dan inilah yang

benar. Dalam riwayat Ibnu Syibawaih diadakan revisi, sama seperti

pada riwayat Al Firabri. Sementara dalam riwayat Al Hamdani

dikatakan. iii r3l 
';:t 

(Biasonya apabila adzan), sebagai ganti lafazh,

FATIIUL BAARI - 7I



''i1a U'tiknfi. Riwayat Al Hamdani ini lebih sesuai dengan riwayar

yang benar. Dalam riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari disebutkan

dengan lafazh,il-iJ' o\\',;Slr r'i1 .rri (Biasanya apabila beliou SAI{
i'likaf dan muadzdzin mengumondangkan adzan)- Artinya perbuatan
beliau SAW tersebut hanya dilakukannya saat i'tikaf, padahal
sebenarnya tidak demikian. Nampaknya ini hanyalah usaha revisi dari
An-Nasafi.

Sejumlah pakar telah menyatakan batrwa kesalahan dalam
riwayat ini berasal dari Abdullah bin Yusuf (guru Imam Bukhari).
Sebagian lagi seperti Ibnu Baththal memberi penjelasan bahwa makna
"Apabila muadzdzin i'tikaf'adalah senantiasa mengawasi dan melihat
terbitnya fajar, agar ia dapat menyerukan adzan tepat saat fajar terbit.
Mereka mengatakan, "Makna dasar i'tiluf adalah menetap di suatu
tempat." Akan tetapi pandangan ini dikritik, karena konsekuensinya
Nabi SAW tidak melakukan shalat dua rakaat tersebut kecuali apabila
muadzdzin melakukan demikian berdasarkan makna syarat yang
terdapat pada kalimat tersebut, dan tentu saja hal ini tidak dapat
dibenarkan karena telah terbukti bahwa beliau SAW melakukan shalat
dua rakaat fajar terus-menerus tanpa mengaitkannya dengan sikap
muadzdzin.

Untuk itu, pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa lafazh,
'ds?r (l'tikoJ) merupakan perubahan dari lafazh ',>3 

lberdiam).
Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam bab
"Shalat Dua Rakaat Setelah Zhuhur" melalui Ayyub, dari Nafi'
dengan lafazh, fir *t ii3li' i,3i til ttil (Biasanya apabita

muadzdzin telah adzan danfajar telah terbil).

:O6yri 
,lh *. (Antara adzan dan qomat). Ibnu Al Manayyar

berkata, "Hadits Aisyah lebih jauh untuk dijadikan dalil bagi
persoalan ini dibanding hadits Hafshah, karena kalimat 'di antara
adzan dan iqamah' tidaklah berkonsekuensi bahwa adzan dilakukan
setelah fajar." Kemudian beliau menjawab persoalan itu yang secara
ringkasnya, "Bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan dua rakaat
adalah shalat dua rakaat fajar, dan shalat ini tidak dilakukan kecuali
setelair fajar terbit. Jika beliau SAW melakukannya setelah fajar,
maka sebagai konsekuensinya adzan juga dilakukan setelah fajar."
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Tapi pernyataan ini di samping terkesan dipaksakan, juga tidak
tertutup kemungkinan untuk dikritik.

Di sini Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya yang
mensinyalir lafazh yang dinukil pada sebagian jalur periwayatan
hadits yang dia jadikan sebagai dalil. Penjelasan mengenai hal ini kita
temukan pada riwayat yang beliau sebutkan setelah dua bab melalui
jalur lain dari Aisyah dengan lafazt., ;ir;€'; ti il;li, 'c3.,- tt1;:G

;At}iil"'oi'tA. #r{O F # (Biasanyo apabita muadzttzin

telah diam (selesoi adzan) beliau SAW berdiri dan shalat dua rakaat
yang ringan sehelum shalat Subuh, setelahfajar menyingsing).

Catatan

Ibnu Mandah berkata, "Hadits AMullah bin Dinar telah
disepakati ke-shahih-annya, dan diriwayatkan oleh sejumlah pakar
hadits dari murid-murid Abdullah dari beliau. Lalu diriwayatkan pula
dari Abdullah oleh Syu'bah narnun terdapat hal yang diperselisihan;
telah diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari Syu'bah dengan lafazh
yang menunjukkan keraguan, yakni I)U ti (Sesungguhnya Bilat...)

dan seterusnya sebagaimana riwayat yang masyhur, ataukah "|i ;.t';t1

,SX o\i & ri;,t'?<, J:r,. *16_ t& (sesungguhnya rbnu (Jmmi

Y;!;:rfl;':o:;,i*'u 
*oio'n *ito makan dan minumtah katian

Ibnu Mandah juga mengatakan bahwa Syu'bah menukil hadits
ini melalui jalur yang lain, dari Khubaib bin Abdurrahman dari
bibinya (Unaisah) dengan lafazh yang menunjukkan keraguan.
Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Ghundar, dari
Syu'bah. Sementara dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari
Syu'bah dengan tegas menyebutkan versi yang pertama. Namun pada
riwayat Abu Al Walid dari Syu'bah justru menetapkan versi yang
kedua. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al
Mundzir serta Ibnu Hibban melalui beberapa jalur dari Syu'bah.
Begitu pula Ath-Thahawi dan Thabrani meriwayatkannya melalui
jalur Manshur bin Zadzan dari Khubaib bin Abdurrahman.
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Sementara lbnu Abdul Barr serta sejumlah imam hadits
menyatakan bahwa riwayat dari Syu'bah tergolong hadits muqlub
(terbalik), adapun yang benar adalah hadits yang disebutkan pada bab

ini. Saya pun dahulu cenderung menerima pendapat ini, hingga
akhirnya saya melihat hadits yang dimaksud dalam shahih lbnu
Khuzaimah melalui dua jalur periwayatan yang lain dari Aisyah,
dimana pada sebagian lafazhnya terdapat keterangan yang menutup
kemungkinan adanya kekeliruan seperti yang dikatakan. Keterangan

yang dimaksud adalah perkataannya, * 1t';-? 'iy ilO o\i ts1.

"rri "#k- r, Jt o\i t:;t ,'€-it" (Apabita Amr aclzan dimana ia

seorong yang bula, moka janganloh kalian lerpedaya. Sedangkan
apabila Bilal otlzan, moka jangan ada seorang pun yong makun).
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Kemudian dinukil pula dari Aisyah bahwa beliau mengingkari
hadits Ibnu Umar seraya mengatakan, "Sesungguhnya hadits ini
keliru." Tanggapan Aisyah ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui
jalur Ad-Darawardi, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, dimana
Al Baihaqi menyebutkan hadits seraya menambahkan. "Aisyah
berkata, 'Bilal bisa melihat fajar'." Dia berkata pula, "Aisyah biasa
mengatakan, 'lbnu Umar telah keliru'." Demikian nukilan dari Al
Baihaqi.

Selanjutnya Ibnu Khuzaimah dan Adh-Dhab'i mencoba
memadukan kedua hadits yang ringkas, "Ada kemungkinan adzan
dipergilirkan antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, maka Nabi SAW
memberitahukan bahwa adzan pertama dari keduanya tidaklah
mengharamkan seseorang yang akan berpuasa untuk makan, dan tidak
pula merupakan pertanda masuknya waktu shalat, berbeda dengan

adzan yang kedua." Pandangan ini diterima oleh Ibnu Hibban lalu
beliau mengukuhkannya sebagai pendapat yang paling tepat, bukan

sekedar suatu kemungkinan. Oleh karena itu, Adh-Dhiya' serta ulama-
ulama lainnya mengingkari pandangan ini.

Pendapat lain mengatakan sesungguhnya adzan tidak
dipergilirkan antara keduanya, namun kedua hadits itu
menggambarkan dua keadaan yang berbeda, dimana sejak awal
pensyariatan adzan Bilal telah melakukan adzan sendirian, dan dia
tidak mengumandangkan adzan melainkan setelah terbit fajar. Di
bawah konteks ini dapat dipahami riwayat Urwah dari seorang wanita
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Bani Najjar, dimana ia berkata, C ? *i;t q * 'dh;"J:/v. otl-

o\i "i k; nat.eii rig .*ir.j, (Da'hulu Bilat duduk di rumahku dan ia

merupakan rumuh pitfng'firggi di Madinoh. Apabilu melihot fajar,
diu pergi dengan lergeso-gesa lalu adzan). Riwayat ini disebutkan
oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Demikian pula riwayat Humaid

dari Anas, Y")*tlo n' p I' J'*i'r,6,6)rtLlr li *',lr1L}lua"oi

;At * 't o\it (Sesungguhnyo seseorong bertanya tentong waktu

shalat, maka Rasulullah SAll memerintahktn Bilal adzan ketika fajar
terbit). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan sanadnya shahih.
Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum dimana ia
mengumandangkan adzan pada waktu malam. sementara Bilal tetap
sebagaimana keadaannya yang pertama. Setelah itu, Ibnu Ummi
Maktum ditempatkan pada adzan kedua mengingat kondisi fisiknya
yang agak lemah, dan ditunjuk seseorang yang mendampinginya
untuk memperhatikan masuknya fajar. Selanjutnya Bilal ditunjuk
untuk adzan di waktu malam. Adapun penyebab hal itu adalah riwayat
yang mengatakan bahwa terkadang beliau (Bilal) salah dalam
menentukan masuknya waktu fajar, dimana ia adzan sebelum fajar
terbit. Pada suatu ketika dia melakukan kesalahan, maka Nabi SAW
memerintahkannya untuk adzan kembali, seraya bersabda, "Sungguh
sang hamba tertidur," yakni dia dikalahkan oleh rasa kantuk sehingga
tidak mampu melihat dengan jelas masuknya fajar. Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya melalui Hammad bin
Salamah, dari Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dan
sanadnya (para perawi) tergolong tsiqah (terpercaya) dan huffazh
(pakar di bidang hadits).

Akan tetapi para Imam ahli hadits, seperti Ali bin Al Madini,
Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Adz-Dzuhli, Abu Hatim, Abu
Daud, At-Tirmidzi, Al Atsram serta Ad-Daruquthni telah sepakat
menyatakan bahwa Hammad telah keliru ketika menisbatkan hadits
tersebut langsung kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang benar
riwayat tersebut mauquf (hanya sampai) pada Umar bin Khaththab
RA, dan peristiwa itu terjadi pada Umar bersama muadzdzinnya. Di
samping itu, perawi yang menisbatkan riwayat ini langsung kepada
Rasulullah SAW hanyalah Hammad. Meskipun demikian, beliau
(Hammad) telah didukung oleh riwayat lain yang dinukil oleh Al
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Baihaqi rnelalui jalur Sa'id bin Zarbi, dimana dia meriwayatkan dari
Ayyub dengan jalur mausftzl (bersambung), namun sanadnya lemah.
Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub, akan tetapi
sanadnya mu'dhal (tidak disebutkan dua perawi berturut-turut) dimana
beliau menghapus Nafi' dan lbnu Umar dari sanad. Abdurrazzaq
kemudian meriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi' yang dikutip
oleh Ad-Daruquthni dan selainnya, hanya saja terjadi perbedaan
tentang apakah ia marfu' atau mauql Kemudian beliau menukil pula
riwayat lain dengan jalur mursal yang disebutkan dengan sanad
lengkap (maushul) oleh Yunus dari Sa'id dengan mencantumkan
Anas.

Jalur-jalur periwayatan hadits ini saling menguatkan satu sama
lain sehingga memiliki dasar yang cukup kuat. Oleh sebab itu -
wallahu a'lam- ditetapkan bahwa Bilal melakukan adzan pertama.
Kemudian kami akan menyebutkan perbedaan mereka dalam
menetapkan waktu yang dimaksud pada perkataan, "Adzan di waktu
malam" dalam bab berikut ini.

13. Adzan Sebelum Fajar

';x.t :'J$'*j * ilt ,p 4t,f )# i ytLL?
')1- o\'i r\t ,y# i )\, oli -'€t tLi 31- F'Li
:i'.it :'J_fi'oi',,^y) 'f.,.t: A) ,l*,o e';.Fr-o.,c"
j;" e',pi jt GiL3 r.; e w; +Gi.Ju-, 

"hr
^;;- * Gli'i ,s?\t a:; ,;,:*l ^;4t*, c:: JG': )ik

!.V''
621. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Jangonlah qdzan Bilal mencegah salah seorang kqmu -
atau sqlah seorong di antara kamu- dari makan sahurnya. Karena
sesungguhnya ia adzan -alau memanggil- pada waktu malam, untuk
mengembalikan orang shalat di antara kamu dan membangunkan
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tlat

*', ^)L Ut -* Ct A'-uG f
i'-. rr ro 'e-.r'r. ct.c'. o!'-'.fra, ll ,l o5r_ e lr;l1 l,,ts.,

Pr't}; 't tl

orang tidur di anlara kamu. Dan hukanlah dikstakcrnJhjar atau Subuh

-beliuu mengisyarutkan dengan jari-jarinya serayq mengangkatnya
ke alas lalu menS4uruhknnnya ke bau,ah- hingga keadaannya seperli
ini."

Zuhair mengisyaratkan dengan kedua jari telunjuknya, salah
satunya di atas yang lainnya, kemudian membentangkan keduanya ke
arah kanan dan kirinya.

:'Jv 
^!t

622-623. Dari Aisyah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau
bersabda, "Sesungguhnyo Bilal udzan di malam hari, maka makan
don minumlah kalian hingga lbnu Ummi Maktum mengumondangkan
udzqn."

Keteransan Hadits:

Maksud bab tersebut adalah, apakah hukum adzan sebelum
fajar? Apakah ia disyariatkan atau tidak? Apabila disyariatkan, maka
apakah hal itu mencukupi sehingga tidak perlu mengulangi adzan
setelah fajar, atau tidak mencukupi?

Jumhur ulama mengatakan bahwa adzan sebelum fajar telah
disyariatkan secara mutlak. Berbeda dengan pandangan Ats-Tsauri,
Abu Hanifah dan Muhammad. Adapun pendapat yang mengatakan
bahwa adzan sebelum fajar telah mencukupi secara mutlak telah
dikemukakan oleh Imam Malik, Syaf i, Ahmad dan para ulama yang
semadzhab dengan mereka. Sementara Ibnu Khuzaimah, Ibnu
Mundzir serta sebagian ulama ahli hadits menyatakan sebaliknya, dan
pendapat ini pula yang dikatakan oleh Al Ghazali dalam kitabnya Al
Iba'. Sebagian pendukung pendapat terakhir ini mengklaim tidak
adanya satu pun keterangan dalam hadits yang menyatakan adzan
pertama telah mencukupi dan tidak perlu adanya adzan kedua. Tapi
pendapat ini ditanggapi dengan mengemukakan hadits dalam bab ini.
Hanya saja tanggapan ini dapat pula dijawab, bahwa hadits dalam bab
ini tidak menyinggung masalah itu, sehingga tidak dapat dijadikan
dalil. Meskipun pernyataan bahwa hadits di bab ini memberi asumsi
ke arah itu, namun hanya dapat dijadikan landasan argumentasi
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apabila tidak ada keterangan secara tekstual yang menyalahinya.
Sementara dalam hal ini telah dinukil hadits dari lbnu Umar dan
Aisyah yang berindikasi bahwa adzan sebelum fajar tidak mencukupi
bagi adzan sesudahnya. Sepertinya, inilah rahasia mengapa Imam
Bukhari menyebutkan hadits kedua setelah hadits lbnu Mas'ud.

Perlu diketahui, bahwa hadits Ziyad bin Al Harits yang
diriwayatkan oleh Abu Daud mengindikasikan bahwa adzan sebelum
fajar telah mencukupi bagi adzan sesudahnya, dimana di dalamnya
disebutkan bahwa Ziyad bin Al Harits adzan sebelum fajar atas
perintah Nabi SAW. Kemudian dia minta izin Nabi SAW untuk
qamat, rulmun beliau melarangnya sampai fajar terbit. Lalu Nabi SAW
memerintahkannya untuk qamat. Akan tetapi pada sanad hadits ini
terdapat kelemahan. Disamping itu kejadian ini sangatlah khusus,
yaitu ketika dalam perjalanan (bepergian).

Al Qurthubi mengatakan bahwa adzan sebelum fajar merupakan
madzhab yang sangat jelas, hanya saja menyalahi praktik yang berlaku
di Madinah. Nampaknya Al Qurthubi tidak menolak, kecuali dengan
alasan bertentangan dengan apa yang dilakukan penduduk Madinah
sebagaimana kaidah yang berlaku dalam madzhab Maliki.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menyatakan -sebagaimana
diriwayatkan oleh As-Saruji- bahwa adzan sebelum fajar bukan
menggunakan tafazh-lafazh adzan.yang dikenal, akan tetapi ia hanya
berupa dzikir-dzikir seperti yang biasa dilakukan sekarang ini. Tapi
pendapat ini tidak dapat diterima, dan apa yang dilakukan oleh orang-
orang saat ini benar-benar merupakan perkara yang mereka ada-

adakan. Sementara jalur-jalur periwayatan hadits tersebut, yang

demikian banyak, semuanya mengungkapkan dengan lafazh adzan.
Oleh sebab itu, memahaminya sebagailafazh adzan yang syar'i adalah
lebih tepat. Di samping itu, apabila adzan pertama menggunakan
lafazh-lafazh khusus niscaya telah diketahui dengan jelas oleh
manusia, sementara konteks hadits mengindikasikan bahwa mereka
dikhawatirkan tidak dapat membedakan antara kedua adzan itu. Ibnu
Al Qaththan mengklaim bahwa yang demikian terjadi pada bulan
Ramadhan seqra khusus, namun apa yang dikatakannya perlu
dianalisa kembali.
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nS:! t:t;i ii- 6t;i (Salah seorong kamu atau ;saluh seorang tli
onlora kamu) Keraguan ini berasal dari perawi, namun kedua lafazh
ini memiliki cakupan yang umum meskipun lingkupnya berbeda.

9fu gA (dari suhurnya). Sahur adalah hidangan yang disantap

menjelang fajar. Apabila dibaca "suhur", maka yang dimaksud adalah
perbuatannya.

q|l (untuk mengembolikan), maksudnya mengembalikan orang

yang shalat -yakni shalat Tahajud- kepada kondisi istirahat agar
bersiap-siap melaksanakan shalat Subuh dengan penuh semangat. Atau
ia hendak melakukan ibadah puasa sehingga segera makan sahur.

Demikian pula membangunkan orang tidur agar bersiap-siap untuk
shalat Subuh dengan mandi terlebih dahulu atau melakukan aktivitas
lainnya.

Imam Ath-Thahawi berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud
untuk mendukung madzhabnya, dimana dia berkata, "Telah
dikabarkan bahwa adzan 

-yang 
dikumandangkan sebelum fajar-

itu untuk tujuantujuan tersebut dan bukan sebagai panggilan shalat."
Tapi pendapat ini dikritik, karena lafazh "bukan untuk panggilan
shalat" tidak disebutkan dalam hadits, tapi kalimat tersebut hanya
sebagai tambahan dari dia. Dalam hadits itu tidak ada pernyataan
bahwa tujuan adzan yang dilakukan sebelum fajar terbatas pada hal-
hal yang telah disebutkan. Apabila dikatakan bahwa makna adzan
secara syariat telah diketahui, yaitu pemberitahuan akan masuknya
waktu shalat dengan menggunakan lafazh-lafazh khusus, padahal
adzan sebelum fajar bukanlah pemberitahuan tentang masuknya waktu
shalat, maka jawabannya adalah bahwa pemberitahuan tentang waktu
shalat mencakup pemberitahuan tentang masuknya waktu dan
pemberitahuan hampir masuknya waktu. Hanya saja hal ini
dikhususkan pada shalat Subuh, karena pelaksanaannya di awal waktu
sangat dianjurkan. Di samping itu pada umumnya shalat Subuh datang
(dilakukan) setelah manusia tidur. Oleh karena itu, sangat sesuai bila
dilakukan sesuatu untuk membangunkan manusia sebelum waktu
shalat masuk agar mereka dapat bersiap-siap, atau mendapatkan
keutamaan shalat di awal waktu, wollahu a'lam.
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-*) Sris lZunair berkata) Dia adalah perawi hadits ini. Lafazh

jri Ai sini bermakna ,r-liilmengisyaratkan). Sepertinya tindakan Zuhair

yang mengumpulkan kedua jarinya kemudian merenggangkannya
adalah untuk meniru sifat fajar shadiq (fajar sejati), karena faiar ini
pada awalnya berbentuk tegak lurus, setelah itu memanjang
memenuhi ufuk ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan fajar kadzib
(fajar dusta), yang biasa dinamakan oleh bangsa Arab 'dzanab
sorhun', dimana ia muncul di kaki langit kemudian meredup. Hal
inilah yang diisyaratkan dalam kalimat, "Beliau mengangkat
ke pa I a nya I al u me nundukkanny a."

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Isa bin Yunus dari

Sulaiman disebutkan, ri<i |pt $j ,r;<i ri ;iSa e ';3t 'oy

(Sesungguhnya fajar bukan begini dan begini, akan tetapi fajar
adalah begini). Seakan-akan lafazh asli dalam hadits adalah seperti
ini, disertai dengan isyarat yang menjelaskan maksudnya. Oleh sebab
itu, para perawi berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Adapun
keterangan paling ringkas mengenai hal itu adalah riwayat Jarir dari

Sulaiman yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, j'.at A:
,1p:Jlr $i 

"*t 
(Bukanlah fajar yang berbentuk tegak lurus,

alun tetapi yang memanjang)."

,t\'i- & (hingga ia adzan), dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan lafazh,'t6- ,F (hingga ia menguntandangkan).

lmam Bukhari menyebutkan dalam kitab tentang shiyam (puasa)

dengan lafazh, ;,i'l- 1ia adzan),lalu pada bagian akhir ditambahkan,

';Ar!W" & i'\'i-'l'iiti W*ena sesungguhnya ia tidak adzan hinggo

fajar terbifi. Al Qasim berkata, "Tidak ada jarak waktu antara kedua
adzan kecuali yang satu naik dan yang satunya turun."

Dalam riwayat ini ada batasan yang tidak disebutkan,9uluy

hadits-hadits yang lainnya, yakni pada kalimat, &u.05, $,. o!

(Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam). Tidak boleh dikatakan
bahwa riwayat ini mursal berdasarkan bahwa Al Qasim seorang
tabi'in yang tentu saja tidak melihat secara langsung kejadiannya. Hal

80 
-FATHULBAARI



itu karena An-Nasa'i telah menyebutkan dari riwayat Flafsh bin
Ghiyats, dan dinukil oleh Ath-Thahawi dari riwayat yahya Al
Qaththan, keduanya menerima dari Ubaidillah bin Umar dari Al
Qasim dari Aisyah, dimana disebutkan seperti hadits di atas, ralu
Aisyah berkata, if 1;1a,-1 ,5jl bi ff fi{ & tj gictak ada jarak
v,aklu qnlara keduanya kecuali yang salu turun dan yang lainnya
naik). Berdasarkan hal ini maka makna riwayat Imam Bukhari, 'Jti

i:'At 1lt Qa.sim berkata...), yakni dalam riwayatnya dari Aisyah.

Dalam shahih Muslim dari riwayat lbnu Numair, dari Ubaidillah
bin umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar disebutkan seperti tambahan tadi.
Namun hal ini harus dikaji lebih lanjur. sebagaimana telah saya
jelaskan dalam kitab Al Mudraj. Tambahan yang dimaksud disebutkan
dalam hadits Unaisah yang telah disitir terdahulu.

Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi mereka yang berpendapat
bahwa waktu dikumandangkannya adzan tersebut adalah sebelum
fajar, yaitu waktu makan sahur. Pendapat ini merupakan sarah satu
pendapat yang disebutkan dalam madzhab Syaf i. pendapat tersebut
dipilih oleh As-Subki sebagaimana yang disebutkan dalam kitab syarh
Al Minhaj, namun revisinya dinukil dari Al eadhi Husain dan Ar
Mutawalli serta Al Baghawi yang memastikan kebenarannya.

' Pendapat Ibnu Daqiq Al Id juga berindikasi ke arah itu, dimana
setelah menukil pandangan tersebut dia berkata, "pendapat ini
diperkuat bahwa perkataannya, 'sesungguhnya Bilal adzan di waktu
malam' adalah berita (khabar) yang mempunyai faidah bagi para
pendengar, karena adzan tersebut telah membuat keadaan menjadi
tidak jelas dimana seakan-akan fajar telah terbit. untuk itu beliau
sAW menjelaskan bahwa adzan tersebut tidak mencegah makan dan
minum, bahkan yang mencegahnya adalah terbitnya fajar shadiq.,, Dia
melanjutkan, "Hal ini menunjukkan dekatnya waktu adzan Bilal
dengan fajar." Pandangan ini diperkuat oleh penjelasan terdahulu
bahwa hikmah disyariatkannya adzan sebelum fajar adalah untuk
bersiap-siap agar dapat melaksanakan shalat Subuh di awal waktunya.

Imam An-Nawawi membenarkan dalam berbagai kitabnya
bahwa permulaan waktu adzan ini adalah sejak awal pertengahan
malam kedua. Kemudian dalam kitabnya Syarh Muslim beliau
memberi penjelasan hadits Al Qasim dengan mengatakan, ,,Maknanya
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bahwa Bilal biasa adzan lalu memanfaatkan waktu setelah adzan

untuk berdoa serta melakukan aktivitas ibadah lainnya. Apabila fajar

hampir terbit, maka beliau turun dan memberitahukannya kepada Ibnu

Ummi Maktum yang segera mempersiapkan diri untuk bersuci lalu
naik (ke tempat adzan) untuk mengumandangkan adzan bersamaan

dengan awal waktu terbitnya faiar." Perkataan ini -di samping sangat

jelas menyalahi konteks hadits- membutuhkan dalil khusus agar

penakwilannya dapat diterima. Selain pendapat yang telah kami

sebutkan, masih ada sejumlah pendapat lain yang terkenal dalam

kitab-kitab fikih.

Imam Ath-Thahawi mendasari pandangannya tentang tidak
disyariatkannya adzan sebelum fajar dengan perkataannya, "Oleh
karena jarak waktu antara kedua adzan itu demikian dekat -seperti

tertera pada hadits Aisyah- maka sesungguhnya keduanya berrnaksud

melakukan adzan pada waktu yang sama, yakni saat terbit fajar. Bilal
salah dalam menentukan waktu tersebut, maka Ibnu Ummi Maktum
adzan kembali pada waktu yang sebenarnya." Tapi perkataannya

dikritik, karena apabila benar demikian, tentu Nabi SAW tidak
menunjuknya sebagai muadzdzin dan tidak akan dijadikannya sebagai

pegangan. Apabila apa yang dikatakannya benar, tentu kejadiannya

sangatlah sedikit, sementara makna lahiriah hadits Ibnu Umar

mengindikasikan bahwa demikianlah yang berlaku dan menjadi
kebiasaan. l(allahu a'lam.

14. Berapa Lama Antara Adzan dan Qamat serta Orang
Yang Menunggu Qamat

,,Su':--': * ilt t" ^)tt'Jy', oi *.')t ,F i yt y t
.ic ,; -btj- iu'* ;t;i'Js';

624.DariAbdullah bin Mughaffal Al Muzani bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Di anlqra seliap dua adzan lerdapat shalat -
diucapkon tiga kali- bagi siapa yang mau."
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625. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Biasanya apabila
muadzdzin mengumandangkan adzan, maka para sahabat Nabi SAW
berdiri dan segera menghampiri tiang+iang, sampai Nabi SAW keluar
sedang mereka dalam keadaan demikian. Mereka shalat dua rakaat
sebelum Maghrib. Tidak ada sesuatu di antara adzan dan qamat."
Utsman bin Jabalah dan Daud meriwayatkan dari Syu'bah, "Tidak ada
(arak) antara keduanya kecuali sebentar."

Keterangan Hadits:

(Bab herapa loma qntara adzan dan qamat). Sepertinya Imam
Bukhari bermaksud mensinyalir riwayat dari Jabir bahwa Nabi SAW
bersabda kepada Bilal, yi i ;r5.tt ei- v 'rij ;t;titt o;.til i',rl;t.
yG :6,').3 ts1 ,";;ir, yr'; i qtil,y (Jadikanlah antara adzan

dan qamatmu sekedar seorong yang makan selesai dari makannya,
orong yang minum selesai dari minumnya, dan orong yang hendak
buang haiat menyelesaikan hajatnya). Hadits ini diriwayatkan oleh
Imam Tirmidzi dan Al Hakim, akan tetapi sanadnya lemah. Namun
hadits ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Abu Hurairah dan
hadits Salman yang keduanya dikutip oleh Abu Syaikh, serta dari
hadits Ubay bin Ka'ab yang dikutip oleh Abdullah bin Ahmad
(sebagai hadits yang beliau tambahkan dalam Musnad Imam Ahmad).
Namun semua riwayat ini lemah, seakan-akan Imam Bukhari hendak
mengisyaratkan bahwa riwayat tentang jarak waktu tersebut tidak ada
yang akurat.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada batasan tentang waktu selain
masuknya waktu shalat serta berkumpulnya orang-orang yang akan
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menLlnaikan shalat." Para ulama tidak berbeda pendapat dalam
menyatakan adanya shalat sunah antara adzan dan qamat kecuali
dalam shalat Maghrib seperti yang akan disebutkan. Dalam salah satu
riwayat yang dinisbatkan kepada Al Kasymihani di tempat ini terdapat
tambahan, 'oDan orang yang menunggu qamat." Tapi ini merupakan
suatu kesalahan, karena lafazh tersebut merupakan judul bab
berikutnya.

,;tti T ,b'kti ctnlora .setiap tlua atlzan). Maksudnya adzan dan

qamat. Untuk itu kalimat tersebut tidak boleh dipahami sebagaimana
makna lahiriahnya. Hal itu karena yang terdapat di antara dua adzan
adalah shalat fardhu, sedangkan hadits tersebut memberi pilihan,
dimana dikatakan, "Bagi siapa yang mau".

Imam Bukhari mengatakan bahwa judul bab ini sepertinya
penjelasan hadits, karena ia menetapkan bahwa demikianlah yang
dimaksud oleh hadits. Para pensyarah Shahih Bukhari mengatakan
bahwa lafazh ini termasuk lafazh laghlib (mengunggulkan), sama
seperti perkataan mereka, "Qamarain (dua bulan)" sebagai ungkapan
untuk bulan dan matahari. Namun ada pula kemungkinan qamat
dinamakan sebagai adzan, karena ia juga merupakan pemberitahuan
bahwa waktu pelaksanaan shalat telah tiba, sama seperti adzan yang
merupakan pemberitahuan masuknya waktu shalat. Untuk itu kalimat,
"di antara dua adzan" dapat. dipahami sebagaimana makna
lahiriahnya, karena bisa saja diartikan, "Di antara dua adzan terdapat
shalat sunah selain shalat fardhu".

"a'l* 
ltlrotol) Yakni waktu shalat, atau yang dimaksud adalah

shalat sunah. Lafazh ini dinyatakan dalam bentuk nakirah (indefinit),
karena ia mencakup semua yang diniatkan oleh orang yang melakukan
shalat sunah seperti dua rakaat, empat rakaat atau lebih banyak lagi.
Ada pula kemungkinan yang din'raksud adalah anjuran untuk
bersegera ke masjid saat mendengar adzan untuk menunggu qamat,
karena orang yang menunggu shalat berada dalam shalat. Hal ini
dikatakan oleh Az-Zain bin Al Manayyar.

lzz

tbu lligcl kali) Yakni beliau mengucapkan hal tersebut tiga kali.

Setelah satu bab akan disebutkan dengan lafazh, "Di antara setiap dua
adzan terdapat shalat... Di antara setiap dua adzan terdapat shalat."
Kemudian pada kali yang ketiga beliau bersabda, "Bagi siapa yang
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mau." Riwayat ini menjelaskan bahwa lafazh, ,A '#. (Bagi siapa

yang mau) tidak beliau ucapkan melainkan pada kali yang ketiga.
Berbeda dengan makna yang diindikasikan oleh makna lahiriah
riwayat pertama, yaitu bahwa pada setiap kalimatnya beliau kaitkan
dengan kalimat, "Bagi siapa yang mau".

Dalam riwayat Imam Muslim serta AI Ismaili disebutkan,
"Beliau mengucapkan pada kali keempat,'Bagi siapa yang mau'."
Seakan-akan yang dimaksud dengan "kali keempat" pada riwayat ini
adalah kalimat keempat, karena pada kalimat ini beliau SAW hanya
mengucapkan "Bagi siapa yang mau." Maka sebagian perawi
menamakannya kalimat yang keempat, semata-mata hanya karena
memperhatikan jumlah kalimat. Dengan demikian, terjadi kesesuaian
dengan riwayat Imam Bukhari.

Dalam kitab ilmu hadits disebutkan dari Anas bahwa beliau
SAW apabila mengucapkan suatu kalimat maka diulanginya sampai
tiga kali. Seakan-akan setelah beliau SAW mengulangi ucapannyatiga
kali beliau bersabda, "Bagi siapa yang mau" untuk menjelaskan
bahwa pengulangan itu berfungsi sebagai penegasan disukainya hal
tersebut.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Faidah hadits ini adalah bolehnya
seseorang untuk menyangka bahwa adzan untuk shalat mencegah
pelaksanaan sesuatu selain shalat yang karenanya adzan dilakukan,
maka hadits ini menjelaskan bahwa shalat sunah antara adzan dan
qamat boleh dilakukan. Yang demikian itu benar dalam masalah
qamat seperti yang akan disebutkan." Sementara dalam Musnad Imom
Ahmad disebutkan dengan Lafazh, "Apabila dikumandangkan qamat
untuk shalat, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang karenanya
qamat dilakukan." Ini lebih spesifik dari riwayat yang masyhur, yakni
dengan lafazh, "Kecuali shalat fardhu".

.ti( r's1 L\lt t;€ @pabita muadzdzin mengumondangkan adzan)

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, 7jiJ, otsi e L\:it ei s1

(Apabila muadzdzin mulai mengumandangkan adzan Maghrib).

dti i6 (orang-orang berrtiri) Dalam riwayat An-Nasa'i

dikatakan, *'t * ir' .* at J':-'t l6bi jf is (para sahabat
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)'enior Rasululluh SAW berdiri...). Demikian pula riwayat lmam
Bukhari yang telah disebulkan pada pembahasan tentang menutup
aurat.

'.ct .c. -,J")')*" (b a r s e ge r u) Yakni mereka sal i ng berlomba.

€{9lt Qiang-tiang) Lafazh ,t)ttstadalah bentuk iamak dari

kata 4r (tiang). Maksud mereka berlomba menghampiri tiang-tiang

itu adalah untuk menjadikannya sebagai sulrah (pembatas shalat),
karena mereka melakukan shalat tersebut sendiri-sendiri.

U.k gr: (dan mereka clalam kontlisi demikian) Imam Muslim

memberi tambahan dalam riwayatnya melalui Abdul Azizbin Shuhaib

dari Anas, * ,r :F ';r'4b iii aybtt'oi 'GQ J.lt ?4
(Orang yang asing (baru dulang) ukan ntenyangka bahwa shalat
(Maghrib) sedang ditegakkan, karena banyaknya orang yeng
me ngerj akan shalat (sunah) lersehul).

oo 
-

".r3 (sesuatu) Yakni tidak ada di antara adzan dan qamat waktu

yang cukup banyak atau lama.

Berdasarkan penjelasan ini maka terjawab pendapat mereka
yang menyatakan bahwa riwayat mu'allaq (tanpa sanad lengkap)
bertentangan dengan riwayat mqushul. Bahkan, sesungguhnya riwayat
mu'allaq menjelaskan riwayat yang maushul. Penafran waktu yang
banyak berarti penetapan adanya waktu yang sedikit atau singkat.

Riwayat ini telah dinukil oleh Al Ismaili melalui jalur maushul

(bersambung) dari Utsman bin Umar dari Syu'bah dengan lafazh, 0r?'1

aj1 e;Al1 orilr 6. lnan (jarak waktu) antara adzon clan qamat

dekat [singkat). Muhammad bin Nashr meriwayatkan melalui jalur
Abu Amir dari Syu'bah, sama seperti di atas.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kedua versi riwayat dipadukan
dengan memahami penafian dalam konteks kalimat mubalaghoh
termasuk majaz (kiasan). Sedangkan penetapan adanya waktu yang

sedikit dipahami dalam makna sesungguhnya." Dia juga berkata,
"Perkataannya'Dan tidak ada anlara keduunya sesualu (v,aktu yang
lama)' menunjukkan bahwa cakupan sabdanya 'Di antqra setiap dua
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adzun lerdapat shalat' khusus selain shalat Maghrib, karena mereka
(para sahabat) tidak melakukan shalat sunah sebelum Maghrib antara
adzan dan qamat. Bahkan mereka segera melakukannya ketika adzan
sedang dikumandangkan, dan mereka selesai mengerjakannya
bersamaan dengan selesainya adzan." Dia berkata lagi, "Hal itu
didukung dengan riwayat yang dikutip oleh Al Bazzar dari jalur
Halyan bin Ubaidillah dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya
yang sama seperti hadits pertama, hanya saja pada bagian akhirnya
diberi tambahan,'Kecuali Maghrib'."

Perkataan Ibnu Al Manayyar "Mereka selesai mengerjakan
shalat sunah bersamaan dengan selesainya adzan" perlu dipertanyakan
kembali, karena tidak ada dalam hadits keterangan yang memberi
indikasi ke arah itu. Tidak ada keharusan bila mereka mengerjakannya
saat adzan dikumandangkan, maka selesainya pun bersamaan dengan
selesainya adzan. Adapun riwayat Hayyan yang beliau kemukakan
dianggap syodz (ganjil). Karena meski ia tergolong perawi tsiqal't
menurut Abdurrazzaq, namun pada hadits ini beliau telah menyalahi
para pakar hadits di antara murid-murid Abdullah bin Buraidah, baik
dari segi sanad maupun matan. Sementara telah disebutkan pada
sebagian jalur periwayatannya yang dinukil oleh Al Ismaili, "Buraidah
melakukan shalat dua rakaat sebelum Maghrib." Kalau riwayat
Hayyan yang mengecualikan shalat Maghrib benar akurat, tentu
Buraidah tidak akan menyalahi apa yang diriwayatkannya. Ibnu Al
Jauzi menukil dalam kitabnya Al Maudhu'at dari Al Fallas, bahwa ia
telah menggolongkan Hayyan (yang disebutkan di atas) sebagai
perawi pendusta.

Imam Al Qurthubi dan yang lain berkata, "Makna lahiriah hadits
Anas menyatakan bahwa shalat dua rakaat sebelum dan sesudah shalat
Maghrib adalah perbuatan para sahabat yang mendapat pengukuhan
(taqrir) dari Rasulullah SAW. Mereka mengamalkannya hingga saling
mendahului untuk mendapatkan tempat dekat tiang masjid. Hal ini
menunjukkan perbuatan itu disukai. Sepertinya landasan yang

dijadikan sandaran adalah sabda beliau SAW, "Di anlara setiap dua
qdzan terdapat shalat." Adapun sikap Nabi SAW yang tidak
mengerjakannya bukan berarti menafikan hukum mustahab (disukai)
perbuatan tersebut. Bahkan sikap Nabi SAW ini hanya berindikasi
bahwa shalat dua rakaat ini tidak masuk kategori shalat fardhu.
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Ulama yang menyatakan shalat dua rakaat scbelum Maghrib
hukumnya mustahab (disukai), di antaranya adalah Imam Ahmad,
Ishaq serta para ulama ahli hadits. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar,
dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukan shalat
dua rakaat (sebelum Maghrib) pada masa Nabi SAW." Diriwayatkan
pula dari para khalifah yang empat serta sejumlah sahabat bahwa
mereka tidak mengerjakannya. Ini merupakan pendapat Imam Malik
dan Syaf i. Sebagian ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa
syariat shalat dua rakaat sebelum Maghrib telah mansuftft (dihapus).
Mereka berkata, "Sesungguhnya yang demikian hanya dikerjakan
pada masa-masa awal pensyariatan. Pada waktu Nabi SAW melarang
untuk mengerjakan shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam,
maka beliau SAW menjelaskan dengan hal itu batas waktu bolehnya
shalat. Kemudian beliau memotivasi para sahabat agar melakukan
shalat Maghrib di awal waktu. Apabila kebiasaan menyibukkan diri
dengan mengerjakan selain shalat Maghrib terus berlangsung tentu hal
itu menjadi sarana untuk menyelisihi anjuran melakukan shalat
maghrib di awal waktunya." Akan tetapi klaim bahwa syariat ini telah
mansukh tidak didukung oleh dalil.

Adapun riwayat Ibnu Umar yang disebutkan tadi telah
diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Thawus. Namun riwayat
Anas yang menetapkan adanya shalat tersebut harus lebih
dikedepankan daripada riwayat .yang menafikannya. Sedangkan
riwayat yang dinukil dari para khalifah yang empat telah diriwayatkan
oleh Muhammad bin Nashr dan selainnya melalui Ibrahim An-
Nakha'i, tapi sanadnya munqathi' (terputus). Kalaupun terbukti
autentik, tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan adanya
nasakh (penghapusan hukum) ataupun makruh. Pada pembahasan
tentang shalat thathawwu' (shalat-shalat sunah) akan disebutkan satu
riwayat yang menyatakan, "Uqbah bin Amir ditanya tentang shalat
dua rakaat sebelum Maghrib, maka dia berkata, 'Kami dahulu
mengerjakan dua rakaat tersebut pada masa Nabi SAW'. Lalu
dikatakan kepadanya, 'Apakah yang menghalangimu untuk
mengerjakannya sekarang?' Dia menjawab,'Kesibukan'." Maka
kemungkinan para sahabat selain dia juga terhalang oleh kesibukan
sehingga tidak mengerj akannya.

Sementara telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dan
selainnya melalui beberapa jalur dari Abdurrahman bin Aui Sa'ad bin
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Abi Waqqash, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda', Abr-r Musa dan sahabat
lainnya, bahwa mereka melakukan shalat tersebut terus-menerus.

Adapun perkataan Abu Bakar bin Al Arabi, "Para sahabat
berbeda pendapat mengenai shalat dua rakaat sebelum Maghrib, dan
tidak ada seorang pun yang mengerjakannya setelah generasi
sahabat", tertolak oleh perkataan Muhammad bin Nashr. Kami telah
meriwayatkan dari sejumlah sahabat maupun tabi'in bahwasanya
mereka biasa shalat dua rakaat sebelum Maghrib. Hal ini diriwayatkan
melalui beberapa sanad dari Abdurrahman bin Abu Laila. Abdullah
bin Buraidah, Yahya bin Uqail, Al A'raj, Amir bin Abdullah bin
Zubair, dan Iraq bin Malik. Lalu diriwayatkan melaluijalur Hasan Al
Bashri bahwasanya ia ditanya tentang kedua rakaat tersebut, maka dia
berkata, "Dua kebaikan -demi Allah- bagi siapa yang dikehendaki
oleh Allah (memperoleh) keduanya."

Diriwayatkan pula dari Sa'id. dia berkata, "Merupakan perkara
yang haq (benar) bagi setiap mukmin apabila muadzdzin adzan
hendaknya ia shalat dua rakaat." Dinukil pula dari Imam Malik
perkataan lain yang menyatakan disukainya melakukan hal itu.
Pendapat ini merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i,
dan didukung oleh Imam An-Nawawi serta mereka yang sependapat
dengannya. Dia berkata dalam kitab Syarah Muslim, ,'pendapat

sebagian orang yang menyatakan bahwa mengerjakan shalat sunah
sebelum Maghrib berakibat mengakhirkan waktu shalat Maghrib dari
awal waktunya, merupakan khayalan yang rusak serta bertentangan
dengan Sunnah. Meski demikian, waktu yang digunakan untuk
melakukan kedua rakaat ini semestinya dipersingkat sehingga tidak
mengundurkan pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya.,,

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa seluruh dalil menunjukkan
bahwa shalat dua rakaat sebelum Maghrib dilaksanakan secara ringkas
(ringan) seperti shalat sunah fajar. Hikmah dianjurkannya melakukan
shalat sunah dua rakaat tersebut adalah sebagai harapan agar doanya
dikabulkan, sebab doa antara adzandan qamat tidak ditolak. Manakala
suatu waktu itu lebih mulia, maka pahala ibadah yang dikerjakan pada
waktu tersebut akan lebih banyak.

Kemudian hadits Anas ini dijadikan dalil untuk menyatakan
bahwa waktu shalat Maghrib berlangsung agak lama, tapi konteks
hadits dengan hal itu kurang jelas.
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Catatan

Pertoma, kesesuaian hadits Anas dengan judul bab adalah
apabila para sahabat saling berlomba mengerjakan shalat dua rakaat

sebelum maghrib, padahal waktunya sangat singkat, maka berlomba
untuk mengerjakan shalat sunah yang lainnya tentu lebih dianjurkan.
Dalam hal ini tidak ada batasan mengenai lamanya waktu
mengerjakan shalat sunah dua rakaat lainnya, karena lamanya waktu
mengerjakan shalat sunah sebelum Maghrib adalah seperti lamanya
mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum shalat Subuh.

Kedua, sampai saat ini riwayat Utsman bin Jabalah tidak
memiliki jalur multashil (bersambung) sampai kepada kami.
Sementara Al Mughlathai serta orang-orang yang sependapat
dengannya mengklaim bahwa Al Ismaili telah menyebutkannya
melalui jalur maushul (bersambung) dalam kitabnya Al Mustakhraj,
padahal kenyataannya tidak demikian, karena sesungguhnya Al
Ismaili hanya menukilnya melalui jalur Utsman bin Umar. Demikian
juga dengan riwayat Abu Daud, dimana menurut saya dia adalah Abu
Daud Ath-Thayalisi, sementara pendapat lain mengatakan Abu Daud
Al Hafari. Namun telah sampai kepada kami nukilan yang semakna
dengan riwayat keduanya melalui jalur Utsman bin Umar dan Abu
Amir, wallqhu a'lam.

15. Orang Yang Menunggu Qamat

,;ti>u ;,;\g"sr'$u 6 #'!i
626. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubai, bahwa Aisyah

berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila muadzdzin telah diam
(selesai) adzan pertama pada shalat Subuh, beliau berdiri dan shalat
dua rakaat yang ringan sebelum shalat Subuh setelah fajar nampak
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jelas. Kemudian beliau tidur bcrbaring pada sisi badannya yang kanan
(miring ke kanan) hingga Muadzdzin datang kepadanya untuk qamat."

Keterangan Hadits:

Konteks judul bab yang sesuai dengan hadits adalah pada
kalimat. "Kemudian beliau tidur berbaring pada sisi badannya sebelah
kanan hingga muadzdzin datang kepadanya". Imam Bukhari
menyebutkannya dengan lafazh yang mengandung kemungkinan,
untuk mengingatkan bahwa yang demikian itu khusus bagi imam,
sebab makmum dianjurkan untuk segera hadir ke masjid untuk
mendapatkan shaf pertama. Namun kemungkinan orang-orang yang
rumahnya dekat dengan masjid bersekutu dengan imam dalam hal itu.

Ada yang berpendapat bahwa hadits dalam bab ini menerangkan
bahwa anjuran untuk segera datang ke masjid hanya bagi merekayang
bertempat tinggal jauh dari masjid. Adapun bagi mereka yang bisa
mendengar adzan dan qamat dari rumahnya, maka menunggu shalat di
rumahnya adalah sama dengan menunggu shalat di masjid. Imam
Muslim telah meriwayatkan hadits yang sama dengan hadits di atas

dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Vt t'F- ,? g" I i i\'1-ix. iri
*') * iO, .,Io (Bilal biasa adzan, kemutlian clitt ticJak qumat sampai

Nabi SAl4r keluar).

'o\'glt 'riS; rt1 (apabila muadzdzin telah diam) yakni telah

selesai adzan.
.1.

Jl)tt (dari yang pertama) Yang dimaksud dengan adzan

pertama ai sini adalah adzan saat masuknya waktu Subuh, karena
qamat dinamakan adzan kedua. Namun dinamakan sebagai adzan
kedua apabila dikaitkan dengan adzan sebelum fajar terbit.

Catatan

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Musa bin Uqbah dari

Salim Abu An-Nadhr, it ,r.tjr d L.A" oS 'p,u.': * ht ;* 7r'oi
'r. ,r!.jt ,o. a. . ' 'F" i f*'pj'- &',* ry 33 ' J^i .sir ,-Jg ,.ra;Jr (Sesungguhnya

Nabi SAW biasa keluar ke masjid setelah adzan. Apabila beliau
melihal orang-orang di masjid masih sedikit, beliau dttduk hingga
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mereka berkumpul lalu beliuu shalul). Sanad hadits ini sangat kuat
namun tergolong mursul.

Hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits pada bab ini,
karena yang dimaksud adalah selain shalat Subuh; atau beliau
melakukan hal itu setelah didatangi oleh muadzdzin, lalu beliau keluar
bersamanya ke masjid.

16. Di Antara Setiap Dua Adzan (Adzan dan Qamat)
Terdapat Shalat Bagi yang Ingin Melaksanakannya
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627. Dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata bahwa Nabi
SAW bersabda, "Di antqra seliap dua adzan terdapat shalat. Di
anlara setiap dua adzan terdapat shalat. Kemudian beliau berkata
pada yang ketiga " Bagi siapa yang mou."

Keterangan Hadits

Faidah yang dikandung hadits ini telah disebutkan pada saru bab
yang lalu. Di sini Imam Bukhari memberi judul bab dengan lafazh
yang terdapat dalam hadits, sementara sebelumnya ia memberi judul
bab dengan sebagian implikasi hadits yang dimaksud.

17. Orang Yang Mengatakan, "Hendaklah Satu Muadzdzin
Saja yang Mengumandangkan Adzan Saat dalam Safar

(bepergian)."
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628. Dari Malik bin Al Huwairits, "Aku mendatangi Nabi SAW
dalam satu kelompok kaumku. Kami tinggal bersamanya selama dua
puluh malam. Beliau adalah orang yang sangat pemurah dan lembut.
Ketika beliau melihat kerinduan kami terhadap keluarga-keluarga
kami, beliau bersabda, 'Kembalilah furlian dan tinggallah di tengah-
tengah mereka serta ajarilah mereka dan shalatlah. Apabila waktu
shalat telah liba, hendakloh salah seorang di antara kalian
mengumqndangkan adzan, dan yang paling tua di antura kaliqn
menjadi imqm'."

Keterangan Hadits:

Sepertinya dengan judul bab di atas, Imam Bukhari hendak
mensinyalir riwayat yang disebutkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad

shahih, ;,,;r:1 ,;lt e P_L\;- oA '* i;Li laoh*oranya rbnu (Jmar

biasa adzan Subuh saat safar (bepergian) dua adzan). Ini merupakan
pandangan beliau yang menyamakan antara safar (bepergian) dan
mukim (berdomisili). Sementara makna lahiriah hadits bab
menyatakan bahwa adzan saat safar tidak diulang, karena di sini tidak
dibedakan antara adzan untuk shalat Subuh dengan adzan untuk shalat
yang lain. Alasan yang telah dikemukakan dalam hadits lbnu Mas'ud
mendukung pandangan ini. Berdasarkan hal ini maka perkataannya
"satu orang muadzdzin" maknanya tidak dapat diperluas lagi, sebab
saat mukim juga hanya ada satu muadzdzin. Apabila diperlukan
beberapa muadzdzin karena tempat yang berjauhan, maka setiap salah
seorang di antara mereka adzan di wilayah tersendiri, dan tidak
dianggap melakukan adzan bersama-sama.

Menurut suatu riwayat bahwa yang pertama kali mengadakan
adzan secara bersama adalah Bani Umayah. Imam Syaf i berkata
dalam kitabnya Al Untm, "Aku suka agar muadzdzin bergantian adzan
dan tidak adzan bersama-sama. Adapun jika masjid tersebut besar,
maka diperbolehkan bagi setiap muadzdzin mengumandangkan adzan
di setiap sudut masjid, sehingga orang-orang yang di sekitarnya
mendengar adzan mereka pada waktu yang bersamaan.
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f d Qtado sekcbmpok) Lafaz.h nafar digunakan untuk

mengungkapkan satu kelompok yang terdiri dari tiga sampai sepuluh
orang.

"a ",fP e Qlari kaumka) Mereka adalah Bani Laits bin Bakar bin

Abdi tvtanif bin Kinanah. Waktu datang utusan Bani Laits,
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad melalui berbagai sanad,
mereka datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang bersiap-
siap untuk menghadapi perang Tabuk.

fjLb'1 @an shalatlah) Dalam riwayat Ismail bin Aliyah dari

Ayyub disebutkan dengan tambahan lafazh, J*i d.'N\ G
(Sebugaimana kamu lihat aku .shalat). Imam Bukhari juga menukil
riwayat seperti ini pada bab "Kasih Sayang Terhadap Manusia dan
Hewan" dalam kitab tentang Adab. Juga pada bab "Khabar Ahad" dari
riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub.

it'2lr o'A; $$ @pabila waktu shalar rclah tiba). Lafazh ini
memiliki kesesuaian dengan judul bab, meskipun secara lahirnya

nampak bertentangan, dimana sabda beliau, ,ti'i'Jj[,|') e f;t*
,r':3; (Tinggallah kalian di tengah-tengah mereka dan ajarilah

mereka, apabila waktu shalat tilah tiba) secara lahiriah hal itu
dilakukan setelah mereka tiba di tengah keluarga mereka dan
mengajari mereka. Akan tetapi Imam Bukhari hendak mengisyaratkan
pada riwayat berikut di bab selanjutnya, yang mana disebutkan

padanya, t5\\; 6h'f CIi ri1 (Apabilo kalian berdua keluor (safaD

maka hendoklah kalian berdua odzan...). Lafazh hadits ini juga tidak
bertentangan dengan kalimat dalam 

,. 
judul bab o'Satu orang

muadzdzin", sebab makna kalimat t i0 (moka hendaklah kalian

berdua adzon), yakni siapa di antara kalian berdua yang mau adzan
maka hendaklah ia adzan. Hal itu karena keduanya memiliki
keutamaan yang sama. Adapun usia tidak dijadikan standar dalam
menentukan muadzdzin, berbeda dengan Imam shalat. Hal ini cukup
jelas pada konteks hadits, dimana dikatakan, "Hendaklah adzan untuk
kqmu salah seor(tng di antara kamu dan mengimami kamu orang yang
paling lua di ontara kamu."
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Hadits ini telah dijadikan dalil tentang keutamaan imam
daripada makmum, serta wajibnyaadzan. Masalah ini telah disebutkan
di awal pembahasan adzan disertai penjelasan kekeliruan mereka yang
menukil ijma' (kesepakatan) bahwa adzan tidak wajib. Pembahasan
selanjutnya tentang hadits ini akan dijelaskan pada bab "Apabila Sama
Dalam Hal Bacaan" dalam masalah imamah (tentang imam), insya
Allah.

18. Adzan dan Qamat Bagi Para Musafir Apabila Mereka
Rombongan, demikian Pula Halnya di Arafah dan Jam', dan
Perkataan Muadzdzin "Shalatlah di Tempat-tempat Kalian

Ketika Malam Dingin Atau Hujan."
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' 629. Dari Abu Dzar, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi

SAW dalam suatu perjalanan. Kemudian muadzdzin hendak
mengumandangkan adzan, namun beliau SAW bersabda kepadanya,
'Tungguhlah sampai dingin'." Lalu muadzdzin hendak adzan, namun
beliau SAW bersabda kepadanya, 'Tunggulah sampai dingin'."
Kemudian muadzdzin hendak adzan, namun beliau SAW bersabda
kepadanya, 'Tunggulah sampai dinginl hingga bayangan bukit sama

dengannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya panas
yong menyengat itu berasal dari luapan (hembusan) Jahanam'."
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630. Dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata, uuDua orang laki-
laki datang kepada Nabi SAW, keduanya hendak melakukan safar.
Maka Nabi SAW bersabda, 'Apubila kulian berduu teluh keluar maku
henduklah kalian berdua adzan. Kemudian hendukluh kalian berduu
qamal, don yang paling lua di anlara kalian menjadi imom'."

*'t * "u' & Ut iysi UG cL itu ?:tg o.,i ?
^nr Jy-, J.r.') il)') 6;;";" ;:rb *:$ i;t"rlrrt * 'F:
$'si a^i rp,t r, rii '* A" W, *', *', ^y ilt &

.l z .',

trtG FJlf Jtt-J,='r, itru;u";G ux t{'; p (iL ,ui":t

K rb', qbf \ 3i tTbiLi;\;ri 'ii', J"jlj"j"#j"#
&'t-, "€,;i 3r'o\# ivJ, -rzl rili ,Jai d'#i',

€'Fi
631. Dari Abu Qilabah, dia berkata, "Kami datang kepada Nabi

SAW sedang kami adalah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal
bersamanya selama dua puluh hari dua puluh malam, dan Rasulullah
SAW adalah seorang yang pemurah dan lembut. Ketika beliau
mengira bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami -atau kami
sungguh telah merindukan- beliau pun bertanya kepada kami tentang
orang-orang yang kami tinggalkan. Lalu kami mengabarkan
kepadanya, dan beliau SAW bersabda, 'Kembalilah kqlian kepada
keluarga kalian, tinggallah kalian di antara mereka dan ajarilah
mereka. Lalu perintahkan mereka -dqn beliau menyebutkan berbagai
hal, ada yang aku hafal dan ada pula yang aku lupa- dan shalatlah
kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat. Apabila waktu shalat
telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antctra kamu
mengumandangkan adzan dan yang paling lua di onloro kamu
menjadi imqm'."
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Keterangan Hadits:

(Apabila mereka rombongan). Ini merupakan indikasi hadits-
hadits yang beliau sebutkan, tetapi tidak ada larangan untuk
mengumandangkan adzanjika yang bepergian itu hanya seorang diri.
Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Umar, dia

berkata, 6ii ,q f;*;i.111du, €tt "o,i '{ t''t'tt fr.s-silt tit
ua'ir 4 6y'1* (sesungguhnya aclzan itu hanyalah unruk pasukan

atau rombongan yang ada pemimpinnya, maka ia mengumandangkan
seru(tn untuk shalat agur mereka berkumpul untuk melaksanakannya.
Adapun selain mereka, maka yang mesti dilakukan hanyalah qamat).
Hal serupa dinukil pula dari Imam Malik.

Sementara Imam yang tiga (Abu Hanifah, Syaf i dan Ahmad -
penerj.) serta Ats-Tsauri dan selain mereka menyatakan bahwa adzan
disyariatkan untuk dilakukan bagi setiap orang. Dalam bab
"Mengeraskan Suara Saat Adzan" telah disebutkan hadits Abu Sa'id
yang mengindikasikan disukainya adzan bagi orang yang
melaksanakan shalat sendirian. Atha' mengemukakan pandangan yang
dinilai berlebihan, dimana dia berkata, "Apabila kamu sedang dalam
bepergian (safar) lalu tidak adzan dan tidak pula qamat, maka
hendaklah engkau mengulangi shalat." Barangkali pendapat ini
didasarkan bahwa yang demikian itu merupakan syarat sahnya shalat,
atau'dia rnelihat bahwa mengulangi shalat tersebut hukumnya istihbqb
(disukai) bukan wajib.

(Dan demikian pula di Arafuh) Sepertinya Imam Bukhari
hendak mengisyaratkan kepada hadits Jabir yang berhubungan dengan
sifat haji. Imam Muslim juga menukilnya, dimana di dalamnya

disebutkan , ,u,irt ,iErt; &t 9b it, ..rr; dt'* tL: iart i,,li r)/,. ti
A7 p'y- (Bahwasanyq Bilal adzan cJan qamat ketika Nabi SAW

menjamak (mengumpulkan) antara shalat Zhuhur dan Ashar pada
hari Arafah).

(Serta di jam '), yakni Muzdalifah. Dalam hal ini juga sepertinya
Imam Bukhari ingin mensinyalir hadits Ibnu Mas'ud yang beliau

sebutkan dalam kitab tentang Haji, dimana dikatakan, qlt tb lll

& *t r.l, llor .,I; a' 'J"i':U"l 
,'Jti i ,r.;a;1 tsrsi ,cir1 ,ua1 tsrtra
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(Bahwa:;unya dia melaksanokan shalat Maghrib dengan adzun dan
qumol, :;halal lsya' dengan udzan dun qamal, kemudian berkata, "Aku

me l ihat Rusulullah SAW melakukannya. ")

(dan perkaluan muadzclzin)Pembahasan hadits Abu Dzarl2 telah
dijelaskan pada bab "Menunggu Cuaca Dingin Saat Shalat Zhuhur"
pada bagian waktu-waktu shalat. Di tempat itu terdapat penjelasan

bahwa muadzdz\n yang dinraksud adalah Bilal, dimana dia melakukan
adzan dan qamat. Dengan demikian, ada kesesuaian dengan judul bab
ini.

ill', ;i (dua orang laki-laki clatung) Keduanya adalah Malik

bin Al Huwairits, yakni perawi hadits ini bersama seorang rekannya.
Pada bab "Safar Dua Orang" dalam kitab tentang Jihad disebutkan
dengan lafazh, (Aku kembali dari sisi Nubi SAW bersama seorang
sahabatku). Namun saya tidak menemukan pada satu pun di antara
jalur periwayatannya mengenai keterangan nama sahabat tersebut.

S\1i gtenctaklah kalicrn berdua adzan) Abu Al Hasan bin Al

Qishar berkata, "Yang dimaksud adalah keutamaan. Sebab bila tidak
demikian, tentunya adzan satu orang telah mencukupi." Seakan beliau
memahami bahwa Nabi SAW memerintahkan keduanya untuk adzan,
sebagaimana makna lahiriah lafazh hadits. Apabila yang beliau
maksudkan adalah adzan secara bersamaan, maka ini bukan yang

dimaksud hadits, dan telah kami jelaskan entang penukilan dari kaum

salaf yang berbeda dengannya. Sedangkan apabila yang beliau
maksudkan. bahwa setiap salah seorang dari keduanya
mengumandangkan adzan sendiri-sendiri, maka perlu dikritisi, karena
adzan satu orang sudah cukup bagi jama'ah. Namun tidak dipungkiri
bahwa setiap orang disukai untuk menjawab muadzdzin. Maka,
pandangan yang lebih tepat adalah salah seorang di antara keduanya

mengumandangkan adzan sementara yang satunya menjawab seruan

tersebut. Di samping itu telah disebutkan penjelasan lain bagi hadits

ini pada bab terdahulu. Adapun sebab mengapa lafazh ini tidak

dipahami sebagaimana makna lahiriahnya adalah sabda beliau, 'u\'#

'.i';dli 8 (Henaaklah adzan unluk kamu sctlah seorang di antara

kamu). Lalu dalam riwayat Ath-Thabrani dari Hammad bin Salamah

'' Yukni hadits yang memuat lalazh ini. -pencrj.
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dari Khalid Al Hadzdza' disebutkan, ,Vf1 o\6 '4?A ! U? s1

6i;'.Si t;.51j1.'t (Apuhila engkcru bersama sahabatmu maka aclzan tlen

qamatlah, dan hendaklah yang paling tua di unlara kalian menjadi
imam). Pada sisi lain Imam Al Qurthubi berpendapat bahwa
perbedaan lafazh hadits rnenunjukkan beragamnya kisah, tapi
pendapat ini jauh dari yang sebenarnya.

AI Karmani berkata, "Terkadang suatu persoalan diungkapkan
dengan lafazh 'tatsniyah (ganda)' atau jamak namun yang dimaksud
adalah satu orang (mufrad), seperti perkataan, 'Wahai pengawal,
tebaslah lehernya oleh kalian berdua' atau perkataan, 'la dibunuh oleh
Bani Tamim' padahal yang menebas maupun yang memukul hanya
satu orang."

."-1 tl!,;Jl f (kemudian hendaklah kalian herdua qctmat). Di sini

terdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan dianjurkannya
menjawab muadzdzin saat qamat. apabila lafazh ini dipahami
sebagaimana diterangkan terdahulu. Sedangkan bila tidak demikian,
maka orang yangadzan dialah yang qamat.

Catatan

. Di sini riwayat Abu Al Waqt menyebutkan, "Muhammad bin AI
Mutsanna telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab telah
menceritakan kepada kami. dari Ayyub." Lalu disebutkan hadits
Malik bin AI Huwairits dengan panjang lebar, sama seperti yang telah
dikutip pada bab sebelumnya. Kemudian akan disebutkan
selengkapnya pada bab " Khabar Ahad'.
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632. Dari Ubaidillah bin Umar, dia berkata bahwa Nafi' telah
menceritakan kepada kami, dia berkata, "lbnu Umar adzan pada
malam yang dingin di Dhajnan, kemudian dia mengatakan,'sholluu
Jii rihualikum " (shalatlah di tempat-tempat kalian)'. Lalu dia
mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh
muadzdzin untuk adzan lalu mengiringinya dengan ucapan,
'Ketahuilah, shalatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian' pada
malam yang dingin atau hujan waktu safar (bepergian)."

* dt Jt ^)t'J;, -;i, :Js yri * 
-ai?L 

sri i :* ,f
e :/t, ,", u'; "; tfur,f;i ,5x., iirr *rr, *;
.;t2t ?$\ ?L:\t.&j * dt * ^t );, ,sq; "'i;

633. Dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya, dia berkata,
"Aku melihat Rasulullah SAW di Abthah, lalu Bilal mendatanginya
seraya memberitahukan tentang shalat. Kemudian Bilal keluar dengan
membawa tongkat pendek hingga ditancapkannya di hadapan
Rasulullah SAW di Abthah, lalu dia qamat untuk shalat."

Keterangan Hadits:

orSrZ' (di Dhujnan) Penulis kitab Ash-Shihah dan lainnya

berkata, "Dhajnan adalah gunung yang terletak di pinggiran Makkah."
Sementara Abu Musa berkata dalam kitab Dzail Al Gharibin,
"Dhajnan adalah tempat atau gunung yang terletak antara Makkah dan
Madinah." Penulis kitab Al Masyariq serta orang-orang yang
sependapat dengannya berkata, "Dhajnan adalah gunung yang terletak
satu barid dari Makkah." Adapun penulis kitab Al Fa'iq berkata,
"Antara tempat ini (Dhcjnan) dengan Makkah sejauh 25 mil,
sementara jarak dengan lembah Marisi'ah hanya beberapa mil saja."
Ukuran ini lebih dari dua baricl,t3 hanya saja digunakan ukuran mil
untuk lebih memastikan jaraknya. Penulis kitab Al Fa'iq pernah

't Yorg dimaksud dcngan bari<J adalah pos bcrita. Pos-pos terscbut diletakkan pada jarak-

.iarak tertentu, yang kemudian menjadi salah satu standar ukuran 1,ang berlaku pada ntasa itu. -
pencrl.
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menyaksikan langsung tempat-tempat tersebut serta memberi
perhatian yang serius dalam menentukan jarak-jaraknya. Berbeda
dengan mereka yang telah disebutkan, dimana mereka tidak pernah
melihat tempat-tempat yang dimaksud. Pendapatnya ini didukung oleh
riwayat dari Abu Ubaid Al Bakri, dia berkata, "Jarak antara Qadid dan
Dhajnan sejauh satu hari perjalanan." Jarak ini pun telah diungkapkan
oleh Ma'bad Al Khuza'i dalam syairnya:

Telah kutetapkan air Qadid sebagai perlemuon dengunku.

Dan air Dhajnan sebagai pertemuqn dengannya poda esok
paginya.

, , _,
o jl & Jtr" i (kemudian mengiringinya dengan uccpem) Hal ini

tungut i.gus menyatakan bahwa perkataan tersebut diucapkan setelah
selesai adzan. Al Qurthubi berkata, "Oleh karena dalam riwayat Imam
Muslim disebutkan dengan lafazh 'la mengucapkan di akhir adzannya,
maka kemungkinan yang dimaksud adalah menjelang selesainya
adzan. Hal itu untuk memadukannya dengan hadits Ibnu Abbas.,,

Kami telah menyebutkan pada bab "Berbicara Saat Adzan" dari
Ibnu Khuzaimah bahwa beliau memahami hadits Ibnu Abbas
sebagaimana makna lahiriahnya, yakni kalimat tersebut diucapkan
sebagai pengganti lafazh:fu, &'rg (marttah menuju shalat) dilihat

dari segi makna. Sebab makna :fu, * e adalah marilah datang

untuk shalat, sedangkan makna )61t Cr.1t yakni kalian tidak perlu

datang. Untuk itu tidak ada kesesuaian jika kedua lafazh ini diucapkan
sekaligus, karena keduanya saling berlawanan.

Akan tetapi kedua lafazh tersebut bisa saja diucapkan sekaligus,
tanpa melahirkan konsekuensi seperti ,yang ia katakan. Solusinya

adalah memahami lafazh )61, C r!; dengan makna rukhshah

(dispensasi) bagi mereka yang hendak memanfaatkannya. Sedangkan

lafazh :fut ,b e sebagai motivasi bagi mereka yang ingin

menyempurnakan keutamaan meskipun mendapatkan kesulitan. Hal
ini didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, L*f
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*1 e'e;*U,H ;,:ta,6"F,f e*'t ib iu'd; ii'r J'yi t
(Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalum suatu per.icrlanon, lalu
kami ditimpa hu.ian, maka beliau SAl4 bersabda, "Shalutlah siupa
yang mau di antara kamu di kendaraunnya.")

:'4t 2i aSrgr lP' d Qtacla malam yang clingin atuu hujan)

Lafazh 1i lutau) berfungsi untuk menjelaskan macam-macamnya,

bukan menunjukkan keraguan. Dalam kitab Shahih Abu Awanah

disebutkan, nil .rri 'ri .A aS 1i'ot)t;. zti (Pada malam yang clingin,'>*1
alou malam turun hujan, ulctu malam yang bertiup angin kencang).
Riwayat ini menunjukkan bahwa ketiga hal ini menjadi udzur (alasan)
untuk tidak mengikuti shalat berjamaah. Ibnu Baththal menukil
adanya ijma' dalam hal itu. Akan tetapi pandangan yang terkenal
dalam madzhab Syaf i bahwa tiupan angin merupakan udzur yang
khusus di waktu malam, sementara makna lahiriah hadits menyatakan
ketiga-tiganya menjadi udzur khusus pada waktu malam. Namun
dalam kitab-kitab Sunan telah diriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq,

dari Nafi' sehubungan dengan hadits ini, a';ir auaT iryt :Ut e
(Pada malam turun hujan dan pagi hari yang dingin). Hadits yang
senada telah diriwayatkan melalui sanad shahih dari Abu Al Malih,
dari bapaknya, U 'F'j tfi ti'Y 

naSi lpadu suaru hari mereka

ditimpa hujan, maka diberi keringanan untuk mereka...).

Saya belum menemukan keterangan yang menjelaskan dengan
tegas bahwa angin menjadi udzur (alasan) untuk tidak mendatangi
shalat jamaah pada siang hari. Akan tetapi bila ditinjau dari segi qiyas
(analogi), maka angin yang kencang dapat digolongkan sebagai udzur
untuk tidak turut shalat jamaah pada siang hari.

It e Qtada saat bepergian). Melihat lahiriahnya bahwa hal

itu hanya dapat dilakukan pada saat bepergian. Namun riwayat Malik
dari Nafi' yang akan disebutkan pada pembahasan shalat jamaah
bersifat mutlaq (tanpa batasan tertentu). Inilah yang menjadi pendapat
jumhur (mayoritas) ulama. Akan tetapi kaidah yang menyatakan
bahwa nash yang bersifat mutlaq (tanpa batasan) di pahami di bawah
konteks nash yang bersifat muqayyad (memiliki batasan),
mengharuskan bahwa yang demikian itu hanya khusus berlaku pada

IU2 - FATHI'L BAARI



waktu bepergian (sal'ar). Tennasuk dalam kategori itu adalah mereka
yang menemukan kesulitan seperti yang dialami pada saat bepergian,
meskipun ia tidak sedang dalam bepergian (mukim).

3", UX 'j |fur.iss$ 1ia mentberitahukan kepatlanya tentang

shalat kemudian Bilal keluar) Imam Bukhari meringkas lafazh ini.
Riwayat ini telah dikutip Al Ismaili melalui beberapa jalur dari Ja'far
bin 'Aun, dimana setelah perkataannya "tentang shalat" diberi

tambahan, bP i*}rOi lUaka beliau minta dibay,okan air wudhu,

lalu beliau berwudhu). Kemudian disebutkan kisah selanjutnya.

at'iJr i6it Qlan qamat untuk shalat) Bagian akhir kalimat ini
juga tidak dicantumkan, dan lafazh yang dimaksud disebutkan oleh Al
Ismaili, "Lalu ia menancapkannya di hadapan Rasulullah SAW dan
kambing lewat..." (Al Hadits). Adapun pembahasannya telah
dikemukakan pada bab "sutrah Imam adalah Sutrah Bagi Orang-orang
yang Berada di Belakangnya".

#1! @i Abrhah) Abthah adalah tempat terkenal yang rerletak

di luar kota Makkah. Hal itu telah kami jelaskan pada bab tentang
sulrah (pembatas shalat). Lalu sebagian ulama memahami bahwa
yang dimaksud dengan Abthah adalah tempat yang bernama Al Jam'
(Muzdalifah), karena hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari pada judul
bab. Namun maksud beliau tidaklah demikian. Bahkan jarak anrara
Jam' dan Abthah sangatlah jauh. Hanya saja Imam Bukhari
menyebutkan hadits Abu Juhaifah karena ia termasuk pokok
pembahasan judul bab, yakni tentang syariat adzan dan qamat bagi
orang yang sedang dalam sufar (bepergian).

19. Apakah Muadzdzin Mengikuti Mulutnya ke sini dan ke
situ, serta Apakah Ia Menoleh Saat Adzan?

SX" \ '; jt tst{'1
c/,. l'jaa--al i.r> 4jl-, cl)

.O
)2.12
5J.rc

+-by

tt
oa. i

.4-r)l )-() J)u }
,,oa. i

.4-J)l -9-(.)
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Disebutkan dari Bilal bahwa ia meletakkan dua jarinya di
telinganya. Biasanya Ibnu Umar tidak meletakkan dua jarinya di
kedua telinganya.

Ibrahim berkata, "Tidak mengapa adzan tanpa wudhu." Atha'
berkata, "Wudhu adalah haq dan Sunnah."

Aisyah berkata, "Biasanya Nabi SAW berdzikir kepada Allah
dalam setiap keadaannya."

;u *si';a o\!-,tx. 6i:, fi ^"i c'a* ci ; b"* f
.Jri!t{ 6j6

634. Dari Aun bin Abu Juhaifah, dari Aupuinyu, bahwa ia
melihat Bilal adzan, maka aku pun mengikuti mulutnya ke sini
(kanan) dan ke situ (kiri) sambil adzan.

J6')

'J6',)

'1, * ilt'f;t, *, e rtt &';r ,:t{
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Keterangan Hadits:

(Apakah muadzdzin ntengikuli mululnya ke sini dan ke situ)
Maksudnya adalah ke kanan dan ke kiri, sebagaimana yang akan
diterangkan.

Al Karmani berkata, "Lafazh muadzdzin berkedudukan sebagai
objek, dan pelakunya tidak disebutkan dalam kalimat, yaitu
"seseorang" atau kata yang sama dengannya."" Beliau melanjutkan,

"Hal ini ditempuh untuk menyelaraskan dengan perkataannya dalam

hadits, ott'iii'4;^3 (Maka aku mengikuti mulutnya)." Akan tetapi

apa yang dikatakannya tidaklah menjadi kemestian, berdasarkan sikap
Imam Bukhari yang sering kali tidak berhenti pada lafazh hadits yang
disebutkannya. Bahkan beliau memberi judul hadits dengan lafazh
yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya. Demikianlah
halnya di tempat ini. Karena sesungguhnya pada riwayat
Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan yang dikutip oleh Abu Awanah

dalam kitab Shahih-nya, 'r9., ry" y, g;.l-',W (Maka ia mengikuti

dengan mulutnya ke kanan don ke kiri) atau dalam riwayat Waki' dari

Sufyan yang dinukil oleh Al Ismaili, *'e- Jii I)rt,. U-1, 6*u
melihat Bilal adzan seraya mengikuti dengan mulutnya...), Sufyan
menggambarkan hal itu dengan memiringkan kepalanya ke kanan dan
ke kiri. Kesimpulannya, bahwa Bilal biasa mengikuti dengan
mulutnya pada kedua arah. Sementara Abu Juhaifah melihatnya.
Dengan demikian, keduanya dapat dikatakan mengikuti.

Q)an apakah ia menoleh saut adzan) Imam Bukhari mensinyalir
apa yang telah kami sebutkan dalam riwayat Waki' dan Ishaq Al
Azraqdari Sufyan yang dikutip oleh An-Nasa'i, 1,'t V- J{'W
(Maka ia berpaling ke kanan dan ke kiri). Nanti akan disebutkan

dalam riwayat Yahya bin Adam dengan lafazh,L;ltj (dict menoleh).

.i1f d $A1');; iji ,tt * S't; (dan disebutkan dari Bitat

bohwa ia menempatkon iua' jarinya di kedua relinganya) Imam
Bukhari mensinyalir lafazh yang tercantum dalam riwayat

'' Mukno kalimat tersebut menurut versi Al Karmani adalah, "Apakah scscorang mengikuti
muadzdzin..." dan selcrusnya. -pcncrl.
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Abdurrazzaq dan selainnya dari Sufyan, seperti yang akan dijelaskan

kemudian.

^i!i d i;:bl 'Jii- ) '# ar o5't (tlun lbnu Umur tirlctk

meletakkan kedua .jurinyo di telinganya) Riwayat ini dikutip oleh

Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Nusair bin Dza'luq
dari Ibnu Umar.

t .. ',4.

a+'r,t Jt J (lbrahim berkata) Yakni Ibrahim An-Nakha'i.

Riwayat ini disebutkan dengan sanad maushul (bersambung) oleh

Sa'id bin Manshur dan lbnu Abi Syaibah dari Jarir, dari Manshur, dari

Ibrahim, sama seperti di atas, hanya saja diberi tambahan, L'F- i
to-,i t ., o! lc ..,ag A'; e A'* (Kemudian beliau keluar dan wudhu, lalu kembali

ai, qi*at1.
!o". t. rot ro t'
e') ,i. d*'lt :etbb )'6'1 (dan Atha' berksta, "lyudhu adalah

haq dan Sunnah.") Riwayat ini disebutkan melalui jalur maushul

(bersambung) oleh Abdurrazzaq dari lbnu Jarir, dia berkata, J. j,i

c*.tt '* ,a)|dr ,! '$ lb1l rr iiij' o\'i'.t'oi "ts't:x L3 ""& ,;thb

a'l1dt (Atha' berkata kepadaku, " Haq dan Sunnah yang telah

iitetapkan agor seseorang tidak. aclzan kecuali drtlam keatlaan

berwudhu. Ia (adzan) bagian dari shalat, ia (adzan) merupakan

pembukaan shalat."). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur

tain dari Atha' ifi f d," &tt o\'1" ol tf dt (Bahwasanya dia tidak

suka seseorang adzan tanpa beru'udhu lebih dahulu).

Sehubungan dengan ini, telah dinukil hadits marfu' (langsung

dari Nabi SAV/) yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al
Baihaqi dari hadits Abu Hurairah RA, namun dalam sanadnya

terdapat kelemahan.

z$.o lUSi (Aisyah berkata) Pembicaraan mengenai hal ini telah

diterangkan pada bab "Wanita Haid Mengerjakan Manasik" dalam

kitab Haid, dan telah dijelaskan pula bahwa Imam Muslim
menyebutkan riwayat ini dengan sanad bersambung (maushul). Sikap

Imam Bukhari yang menyebutkannya di tempat ini adalah sebagai

isyarat bahwa beliau mendukung pendapat An-Nakha'i. Pendapat ini

106 - FATHIIL BAARI



juga yang dijadikan dasar pendapat Imam Malik serta para ulama
Kufah, sebab adzan tergolong dzikir sehingga tidak disyaratkan
seperti apa yang disyaratkan dalam shalat berupa thaharah (kesucian)
ataupun menghadap kiblat. Demikian pula tidak disyaratkan khusyuk
yang bertentangan dengan menoleh, atau menempatkan jari di telinga.
Berdasarkan keterangan ini, maka kita dapat mengetahui korelasi
disebutkannya atsar-atsar riwayat tersebut pada bab ini. Karena
adanya perbedaan pandangan para ulama dalam masalah ini, maka
Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan,
tanpa memastikan hukumnya.

Ori)t{ #') W (Ke sini dan ke situ sambil adzan). Demikian

Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Adapun riwayat
Waki' dari Sufyan yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim jauh
lebih lengkap, dimana dikatakan, f,;r; r!*.J- #', tiili 66 '€;3i 'd;r3

SW &'"; ,al2:r e e l,S'*- <uri, aku pun mengikuti mulutnya

ke sini dan ke situ, ke kanan dan ke kiri serayamengalakan, "Hayya
alosh-shalaoh, hayya alal falaah [marilah menuju shalat, marilah
menuju kemenanganJ ").

Riwayat ini memberi batasan bahwa menoleh dilakukan pada

saat mengucapkan a.llaLr 1e u' aan Cfit & p . Untuk itu lbnu

Khuzaimah memberi judul hadits ini, dengan "Muadzdzin menoleh
saat mengucapkan hayya alash- shalaah, hayya alal falaah, dengan
mulutnya bukan badannya". Dia melanjutkan, "Berpaling dengan
mulut dapat dilakukan dengan cara memalingkan muka." Kemudian
beliau menyebutkan satu riwayat melalui Waki' dengan lafazh,
"Demikian dia mengisyaratkan dalam adzannya,lalu ia memalingkan
mukanya ke kanan dan ke kiri."

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri ada dua tambahan:
Pertama, berbalik. Kedua, meletakkan jari di telinga. Adapun lafazh
yang dinukil oleh At-Tirmidzi adalah, S 6ri C; )iU-i isi Ut, *-ft
.-ll . ,.,. - ,'-4i5i i'l 'oq>b W, (Aku melihat Bilal Adzan serayo berbalik,

'mengiiuti 
muiutnya ke sini dan ke situ, dan meletakkan kedua jarinya

di keduq lelinganyo).

FATIII'L BAARI - IO7



Lafazh )\U'J @erbalik) adalah \afazh mudrai (lafazh yang

disisipkan oleh perawi) dalam riwayat Sufyan dari 'Aun. Hal ini
dijelaskan oleh Yahya bin Adam dalam riwayatnya dari Sufyan dari

'Aun dari bapaknya, dia berkata, '*tirt .{o', # I'it'€iii u\1 lX a?t

Og, ff Utu melihat Bilal atlzan, maka aku mengikuti mulutnya ke

sini dan ke situ, dan beliau menoleh ke kiri serta ke kanan). Sufyan
berkata, "Hajjaj -yakni Ibnu Arthah- menyebutkan kepada kami dari

'Aun bahwa ia berkata, utsi 1'rl.t-'ri (Maka beliau berbalik pada

saat adzan)." Ketika keduanya (Sufyan dan Hajjaj) bertemu dengan
'Aun, maka 'Aun kembali menceritakan hadits itu tanpa menyebutkan
lafazh "berbalik". Riwayat ini dinukil oleh AI Baihaqi dari jalur
Abdullah bin Al Walid dari Sufyan, akan tetapi beliau tidak
menyebutkan Hajjaj. Padahal hadits ini telah masyhur diriwayatkan
dari Hajjaj seperti dinukil oleh Ibnu Majah, Sa'id bin Manshur, Ibnu
Abi Syaibah dan selain mereka melalui Abdullah bin Al Walid. Hadits
ini diriwayatkan juga oleh Idris Al Audi dan Muhammad Al Arzami
dari 'Aun. Akan tetapi ketiga-tiganya adalah perawi yang lemah.
Sementara dalam hal ini riwayat mereka menyalahi riwayat yang
dinukil perawi yang sama seperti mereka atau lebih baik lagi, yakni

Qais bin Rabi' yang telah meriwayatkan dari 'Aun, dimana ia
menyebutkan dalam haditsnya, )y- di Qtia tittak berbalik). Riwayat

ini dikutip oleh Abu Daud. Kedua versi ini mungkin (dapat)
dipadukan, yaitu bahwa versi yang mengatakan "dia (Bilal) berbalik"
maksudnya adalah memalingkan kepala, sedangkan versi yang
menafi kannya, maksudnya adalah membalikkan seluruh badan.

Ibnu Baththal serta orang-orang yang sependapat dengannya
berpegang dengan makna lahiriahnya, maka mereka membolehkan
Muadzdzin untuk rnembalikkan seluruh badan. Ibnu Daqiq Al Id
berkata, "Di sini terdapat dalil bolehnya muadzdzin membalikkan
badan agar dapat didengar saat mengucapkan 'hayya alash-shalaah'
dan 'hayya alal falaah'. Namun mereka berbeda pendapat; apakah
membalikkan seluruh badannya atau hanya wajahnya saja sementara
kedua kakinya tetap menghadap kiblat? Begitu pula mereka berbeda
pendapat; apakah membalikkan badan dilakukan satu kali ke kanan
seraya mengucapkan 'hayya ala shalaah' dua kali, lalu berbalik ke
kiri seraya mengucapkan 'hayya alal falaah' dua kali. Ataukah
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berbalik ke kanan seraya mengucapkan'hayya alash-shalaah' satv
kali, lalu berbalik ke kiri seraya mengucapkan'hayya alush-shaleruh'
satu kali, dan dernikian pula halnya dengan ucapan 'hayya ctlal

.falaah '. " Dia juga mengatakan, "Cara kedua ini lebih tepat, karena
masing-masing setiap arah mendapatkan bagian dari kedua lafazh
tersebut." Lalu dia melanjutkan, "Akan tetapi cara pertama lebih dekat
dengan makna lafazh hadits." Sedangkan dalam kitab Al Muhgni yang
diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa muadzdzin tidak berbalik
kecuali apabila berada di atas menara dengan maksud
memperdengarkan kepada orang-orang yang berada di bagian kiri dan
kanannya.

Adapun meletakkan dua jari di kedua telinga telah diriwayatkan
oleh Muammal dari Sufyan, seperti yang dikutip oleh Abu Awanah.
Riwayat ini memiliki sejumlah riwayat pendukung sebagaimana yang
telah saya sebutkan dalam kitab Ta'liq At-Ta'liq. Riwayat yang paling
shahih di antaranya adalah yang dinukil oleh Abu Daud dan Ibnu
Hibban melalui jalur Abu Salam Ad-Dimasyqi, bahwa Abdullah Al
Jauzani telah menceritakan kepadanya, "Aku berkata kepada Bilal,
bagaimanakah adzan Nabi SAW?" Lalu beliau menyebutkan hadits

seperti di atas, kemudian ia menyebutkan, ulii e r.*i'dtt 3,it j,i
'c:i15 lmal berkota, "Aku melerakkan dua jariku cli kedua telingaku

lolu aku adzan."). Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dan Al
Hakim dari hadits Sa'ad Al Qurzh dikatakan, *i * il' .rl.; pr ti
y:ti e I*l W" bi $,. ';1 

lBahu,as(tnya Nabi SAt( memerintcrhkan

Bilol untuk melelakkan dua jarinya di kedua telingannya). Namun
pada sanad hadits ini terdapat kelemahan.

Ulama-ulama menyatakan bahwa meletakkan jari di telinga
setidaknya mengandung dua manfaat:

Perlamo, membantu mengeraskan suara, dimana hal ini
disebutkan dalam sebuah hadits dha'if (lemah) yang diriwayatkan oleh
Abu Syaikh melalui jalur Sa'ad Al Qurzh dari Bilal.

Keclua, sebagai tanda bagi para muadzdzin agar dikenal oleh
orang yang melihatnya dari jarak jauh, atau mereka yang
pendengarannya tidak baik, bahwa ia sedang melakukan adzan.
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Dari sini maka sebagian ulama mengatakan, "llartya sekedar
meletakkan tangannya di atas telinganya saja." Sedangkan At-
Tirmidzi berkata, "Ulama menyatakan bahwa muadzdzin dianjurkan
memasukkan kedua jarinya pada kedua telinganya saat adzan." Dia
berkata pula, "Al Auza'i menyatakan bahwa hal inijuga disukai untuk
dilakukan pada saat qamat."

Dua hal nentins:

Pertamo, dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang

menentukan jari mana yang dianjurkan untuk diletakkan di telinga.
Sementara Imam An-Nawawi memastikan bahwa jari-jari tersebut
adalah jari telunjuk.

Kedua, dalam kitab Al Mughni karangan Al Mu'uvaffiq (Ibnu

Qudamah) yang menyatakan bahwa hadits Abu Juhaifah dengan

lafazh, y:ti e *l g't3 o\i 't:/v Li 6nturgguhnya Bilal aclzan

sambil meletakkan dua jari di kedua telinganya) telah diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah suatu kesalahan. Kemudian
dalam kitab Al Mustakhraj Abi Nu'aim menyebutkan hadits bab ini
dari jalur Abdurrahman Al Mahdi dan Abdurruzzaq dari Sufyan,
seraya menyebutkan lafazh Abdurrazzaq tanpa penjelasan. Sikap ini
tidaklah baik, sebab hal itu menimbulkan asumsi bahwa lafazh riwayat
Abdurrahman Al Mahdi dengan Abdunazzaq adalah sama, sementara
Anda mengetahui adanya lafazh mudraj (yang disisipkan) dalam
riwayat Abdurrazzaq, dimana hal serupa tidak ditemukan dalam
riwayat Abdurrahm an. Wellahu a'lam.

20. Perkataan Seseorallgr "Shalat Telah Luput Dari
Kami"
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Ibnu Sirin tidak menyukai orang yang mengatakan, "shalat telah
luput dari kita", akan tetapi hendaknya mengatakan, "Kita tidak
sempat mendapatkan shalat" Tapi sabda Nabi SAW lebih benar.

e 4t c ,;- u-,q iJu *i V;;ts G.i ; 4t)t r& *
,tjG r!,:it ri :'JG J, fi ,J[, * 

-',i *', {n nut

,r*r, "&* ;:t 2t fii t rl t\* >r, : Jv' .e6t A tl-J-,l

.f*:u.gG6rfjb &rii*
635. Dari Abdullah bin Abu qutudut, dari bapaknya, dia

berkata, "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi SAW tiba-tiba
terdengar suara gaduh beberapa orang laki-laki. Ketika Nabi SAW
selesai shalat, beliau bersabda, "Ada apa dengan kalian?" Mereka
menjawab, "Kami tergesa-gesa menuju shalat." Beliau bersabda,
"Janganlah kolion lakukan. Apabila kalian mendatangi shqlat,
hendaklah kolian bersikap tenang. Apa yang kalian dctpati ntaka
shalatlah, dan apa-apa yang luput (ketinggalan) dari kolian maka
sempurnakanlah."

Keteransan Hadits:

(Bab perkataan seseorang, "shalat telah luput dari kami")
Yakni apakah perkataan itu makruh (tidak disukai) atau
diperbolehkan?

'u-rry 
U.t a-i: Qbnu Sirin tidak menyukai...) Riwayat ini

disebutkan dengan sanad yang lengkap (maushal) oleh Ibnu Abi
Syaibah dari Azhar, dari Ibnu 'Aun, ia berkata, "Muhammad -yakni
Ibnu Sirin- tidak menyukai...." Lalu dia menyebutkan seperti di atas.

tt Y ni,' ..p d, l'y:, (dan sabda Nabi SALtt) perkatiaan

Imam Bukhari ini sebagai bantahan terhadap pandangan Ibnu Sirin.
Bantahan tersebut adalah bahwa pembuat syariat (syari') telah
menggunakan lafazh "luput" yang menunjukkan bahwa hal itu
diperbolehkan. Meskipun Ibnu Sirin tidak menyukainya, namun hal
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itu hanya dari segi lafazh, sebab dia mengatakan, "Hendaknya
mengatakan, 'Kami tidak sempat mendapatkan shalat'," dimana ini
juga merupakan makna kata'oluput" itu sendiri. Hanya saja ungkapan
"kita tidak sempat mendapatkan" telah menisbatkan kelalaian
terhadap diri sendiri, berbeda dengan \afazh "shalat telah luput dari
kita". Barangkali makna inilah yang ditekankan lbnu Sirin.

Adapun maksud perkataan Imam Bukhari, !;i lteUifr benar),

adalah lebih benar dibanding perkataan Ibnu Sirin, sebab perkataan
Ibnu Sirin dianggap tidak benar dengan adanya nash yang

bertentangan dengannya. dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu

Qatadah tentang kisah mereka yang tertidur pada waktu shalat, "Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, shalat telah luput dari kita'." Namun Nabi
SAW tidak mengingkari perkataannya itu.

Korelasi bab ini dan bab sesudahnya dalam pembahasan adzan
dan qamat adalah; sesungguhnya seseorang saat menjawab
muadzdzin, maka ada kemungkinan mendapatkan shalat seluruhnya
atau sebagiannya, atau tidak mendapatkannya sama sekali, maka
membutuhkan penjelasan bolehnya mengucapkan kata "luput" serta
cara mendatangi shalat. Demikian pula apa yang dilakukan apabila
tidak sempat mendapatkan sebagian shalat, atau hal-hal yang seperti
itu.

)q: e (suara gaduh beberapa orang laki-taki) Di antara

mereka yang disebutkan namanya adalah Abu Bakrah sebagaimana
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dari Yunus, dari Hasan, dari Abu
Bakrah sama seperti kisah dalam hadits di atas. Hadits ini telah
dijadikan dalil bahwa berpalingnya hati seorang yang shalat kepada
sesuatu yang terjadi tidaklah menyebabkan rusaknya shalat. Adapun
pembicaraan mendetail mengenai matan (materi) hadits ini akan kami
terangkan pada bab berikutnya.
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21. Tidak Tergesa-Gesa Menuju Shalat dan Hendaklah
Perlahan-lahan serta Tenang

t.o/
f.Jei € rii

.J-',
\J

'JJ,tjdt f i;a j1 'aG)2(.' v',

Beliau bersabda, "Apa-apa yang kamu dapati shalatlah, dan apa-
apa yang luput dari kamu maka sempurnakanlah." Abu Qatadah
mengatakannya dari Nabi SAW.

^,s,ti'* ti1 iJv *', * rtt ,v ,lt ,f i';'.u o_ri *
&;tf d,r;r \ I ,u.l\ "*t, #'r r:le;l' J\ r#v

.fri,:u'{tt (,', f;L*
636. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Apabila kalian mendengar suarq qomat, maka berjalanlah menuju
shalat dan hendaklah kalian perlahanJahan serta tenang. Janganlah
kol'ian tergeso-gesa. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan
opa-opo yang luput dari kalian mako sempurnakanlah."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak tidak tergesa-geso menuju shalat... dan seterusnya)
Judul bab ini tidak disebutkan dalam riwayat Al Ashili dan riwayat
Abu Dzar dari selain As-Sarakhsi. Namun keberadaannya lebih tepat
karena adanya lafazh "Abu Qatadah meriwayatkannya", karena kata
ganti "nya" kembali kepada apa yang disebutkan pada judul bab.
Kalau bukan demikian, niscaya kata ganti tersebut akan kembali
kepada matan (materi) hadits yang akan disebutkan sesudahnya.
Dengan demikian, penyebutan Abu Qatadah merupakan pengulangan
yang tidak berfaidah, sebab hadits Abu Qatadah telah dinukil pula
oleh Imam Bukhari.

frL.i.:u t1 :)ts'7
/t

*ilt
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t6fi F; rs! (apahilu ktlian mendengur qamat) Hal ini lebih

spesifik daripada perkataannya dalam hadits Abu Qatadah, 6i rif

-il'LJ,r 
ldpabila kaliun mendatangi shalut). Secara lahiriah hal ini

termasuk malhum muv,ctfaqah, sebab orang yang terburu-buru ketika
qamat dikumandangkan, rnaka ia berharap mendapatkan keutamaan

takbir pertama atau yang sepertinya, namun ia tetap dilarang untuk
terburu-buru. Maka orang yang tidak dalam keadaan demikian, yakni
mereka yang datang sebelum qamat tidak perlu tergesa-gesa, sebab

sudah tentu ia akan mendapatkan shalat seluruhnya, sehingga lebih
pantas lagi baginya dilarang untuk tidak tergesa-gesa.

Salah seorang ulama telah menganalisa makna lain dari hadits

tersebut, dia berkata, "Hikmah dikaitkannya larangan tergesa-gesa

dengan mendengar qamat adalah, bahwa orang yang tergesa-gesa

menuju shalat bila shalat telah ditegakkan, niscaya ia akan sampai ke

tempat shalat dengan nafas terengah-engah. Lalu ia membaca bacaan

shalat dalam kondisi demikian, maka dia tidak akan khusyuk dalam
menjalankannya. Berbeda dengan orang yang datang sebelum itu."

Namun hal itu berarti bahwa datang menuju shalat sebelum
qamat dengan tergesa-gesa bukanlah termasuk hal yang tidak disukai
(tidak makruh). Hal ini bertentangan dengan sabda beliau SAW yang

secara tegas menyatakan, "Apabila- kalian mendatangi shalal" yang

mencakup pula mereka yang datang sebelum qamat. Hanya saja pada

hadits kedua dikaitkan dengan "mendengar qamat", karena hal inilah
yang umumnya memotivasi seseorang untuk tergesa-gesa.

Catatan

Hikmah larangan tergesa-gesa dapat kita peroleh dari lafazh
tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Al
Alla' dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Lalu dia menyebutkan seperti

hadits di bab ini, dan menyebutkan di bagian akhirnya, "Karena
sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila sengaja

mendatangi shalat, maka sesungguhnya ia berada dalam shalat"'
Yakni sama hukumnya dengan orang yang shalat. Oleh karena itu.

selayaknya bagi dia untuk melakukarr dan menjauhi apa yang harus

dilakukan dan dijauhi oleh orang yang shalat.
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fiO Qlan tenang) Al Qadhi lyadh dan Al Qurthubi berkata,

"Makna "waqar" sama dengan 'sakinah', dan disebutkannya di sini
hanyalah sebagai penegas." Sementara An-Nawawi berkata, "Secara
lahiriah ada perbedaan di antara keduanya. Karena 'sakinah' adalah
bersikap pelan dalam gerakan serta menjauhi hal-hal yang tidak
berguna, sedangkan 'waqar' berlaku dalam penampilan, seperti
menjaga pandangan mata, merendahkan suara dan tidak menoleh."

fif \J Qlan janganlah terburu-buru) Di sini terdapat

tambahan penegasan. Dari sini diperoleh bantahan terhadap mereka
yang menakwilkan lafazh hadits Abu Qatadah, "Jongan kalion
lokukan", yakni ketergesaan yang mengakibatkan hilangnya sifat
tenang. Adapun ketergesaan yang tidak menghilangkan sif-at tersebut,
seperti seseorang yang khawatir tidak mendapatkan takbir pertama,
maka tidak terlarang. Pandangan demikian diriwayatkan dari Ishaq bin
Rahawaih. Telah disebutkan riwayat Al Alla' yang di dalamnya
terdapat lafazh,"Mako ia berada dalam shalal."

Imam Nawawi berkata, "Dalam riwayat ini ditegaskan, apabila
seseorang tidak mendapatkan shalat sedikitpun, sesungguhnya ia telah
memperoleh apa yang menjadi tujuannya, karena ia berada dalam
shalat. Sikap tidak tergesa-gesa juga menghasilkan langkah yang
banyak dan ini merupakan makna tersendiri yang hendak dicapai."
Sejumlah hadits menyebutkan masalah tersebut, misalnya hadits Jabir

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, +)t 6tai K Lf

(Sesungguhnya bagi setiap langkah satu derajar). Dalam riwayat Abu
Daud melalui jalur Sa'id bin Al Musa1ryab, dari seorang laki-laki di

kalangan Anshar, dari Nabi SAW, 'e'? j ,,'*ir:#i!'€'bi ilz'; rS1.

'U .r;J' '6n'&- l':* 'i \r'-,9 rr ,rti' un e';- l's ,*#r jr
t..t^uW.f* U1 ji b'j .ii 'p bG C p l,*;ir ;;( i,'9 ,i':;'^t, ?r' L;

i6 rb sr:'o3,r Gi ot': ,;!).'k ou ,4 6 e?t l'til u 
'{a W 4.t

U.k iC a;ltL[r llpabila salah seorang di ontara kalian wudhu serqya

ntemperbaiki wudhunya, kemudian keluar menuju masjid, moka ia
tidak mengangkat kakinya yang kctnan melainkon Alloh menulis
untuknya kebaikan, dan tidqklah ia meletakkan kakinya yang kiri
melainkan Allah menghilangkan darinya keburukan. Apabila ia
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mandalangi mu.sjid lulu shalul barjamuah, me*u diurupuni unluknya.
Apabila iu dalung semanlara mareku telah menyclesuikun sebugiun
duri shalal, lalu ia melakukan shalat yung tersisu dan melengkapi
yang tertinggal, maka bcgitu pulu ganjarannya. Apubilu ia dutang
semenlqra mereka lelah manyelesaikan shalat, lolu ia shulat maku
begitu pula ganj arannya).

rlutl &]ii ut lrpa yang kamu daltati makt shalatlah) Al

Karmani berkata, "Maknanya adalah apabila telah dijelaskan kepada
kalian apa yang lebih utama bagi kalian, maka kerjakanlah." Saya

(lbnu Hajar) katakan, mungkin juga dikatakan bahwa apabila kaliarr
telah melakukan apa yang diperintahkan, yakni tidak tergesa-gesa dan
bersikap tenang, maka hendaklah kalian mengerjakan sisa gerakan

shalat yang kalian dapati."

Hadits ini merupakan dalil bahwa keutamaan shalat jamaah

diperoleh apabila seseorang sempat mendapatkan sebagian shalat.

berdasarkan sabda beliau SAW, ftY.i €:\i w (Apa yang kalian

dapatkan maka shalatlah) dimana beliau tidak membedakan antara
yang banyak dengan yang sedikit, dan inilah pendapat jumhur ulama.
Ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa seseorang tidak dianggap
mendapatkan jamaah apabila amalan shalat yang sempat ia kerjakan
bersama imam kurang dari satu rakaat, berdasarkan sabda beliau SAW

pada hadits terdahulu, ':)j\( rii l#, q'e;?j 'lrti ";;,o (Barangsiapa

mendapatkan sqtu rakaat shalat, maka ia telah mendapatkonnya).
Selain itu, diqiyaskan pula dengan shalat Jum'at. Jawaban bagi
pendapat ini telah kami terangkan, yaitu bahwa hadits ini berhubungan

dengan masalah waktu-waktu shalat, sedangkan mengenai shalat

Jum'at telah disebutkan hadits yang menerangkan hukurnnya secara

khusus.

Hadits ini dijadikan dalil disukainya bagi orang yang terlambat
untuk langsung shalat mengikuti imam dalam posisi apa saja yang ia

dapati. Dalam hal ini telah dinukil hadits yang lebih tegas, yaitu hadits
yang diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah melalui jalur Ibnu Abi
Syaibah, dari Abdul Aziz bin Rafi' dari seorang laki-laki di kalangan

Anshar, dari Nabi SAW, ,P 'f 
'5* ttit:, \1 \r.\5 )t g\ g,*: i

(Barangsiapq yang mendapatiku dalam keodaan* si,4' ../t;

1 16 _ FATHUL BAARI



rukuk, aluu bertliri, alau suiud, muka hcnduklcth ia ikul serla
bersamaku pada posisi di mana aku beruda).

f#.it Fi6 61 (dctn apa-apa yang luput dari kalian, maka

sempurnukanlah) Yakni lengkapilah. Demikian lafazh yang shahih
dalam riwayat Zuhri. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Zuhri dengan

lafazh, \iu lmaka gantilah). Menanggapi hal ini, Imam Muslim

mengatakan bahwa lafazh ini keliru. Padahal beliau telah menukil
sanadnya dalam kitabnya (Shahih Muslim), akan tetapi tanpa
menyertakan lafazhnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam. dari Abu Hurairah, ia

berkata, f#ri (maka gantiluh). Sementara Imam Muslim

meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi' dari Abdurcazzaq dengan

lafazh, r'.iili gaka s e mp ur na kanl cth).

Begitu pula para ulama berbeda pendapat tentang hadits Abu
Qatadah. Riwayat jumhur (mayoritas) menyebutkan dengan lafazh,
f tli @aka sentpurnakantah). Dalam riwayat Muawiyah bin Hisyam

dari Sufyan disebutkan dengan lafazh f#t (maka gantilah),

demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muawiyah.
Lalu Imam Muslim menyebutkan sanadnya dalam kitab Shqhih-nya
dari Ibnu Abi Syaibah tanpa menyertakan lafazhnya. Abu Daud
menukil pula riwayat yang serupa dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'oTercantum pula dalam
riwayat Abu Rafi' dari Abu Hurairah." Lalu para ulama berbeda
pendapat mengenai hadits Abu Dzar. Abu Daud berkata,
"Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah,

yakni dengan lafazh, ,-4') (Hendaklah ntengganri)." Saya (lbnu

Hajar) katakan, riwayat Ibnu Sirin yang terdapat dalam Shahih Muslim

disebutkan dengan lafazh, 'Ol* 13 
,yzsr1 

,*]\i 6'Jb (Lakukan

(bagian) shalat yang engkau dapatkan, dan gantilah apo yang telah
terlewutkan darimu).

Kesimpulannya, kebanyakan riwayat menyebutkan dengan

lafazh, ftLit gatco sempurnakanlah), dan sedikit yang menyebutkan
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dengan lafazh, ftpsri 1Ua*a ganrilah). Dampak perbedaan ini akan

tampak apabila kita membedakan antara lafazh "menyempurnakan"
dengan lafazh "mengganti". Akan tetapi apabila hadits tersebut
berasal dari sumber yang sama dengan lafazh yang berbeda, namun
masih mungkin untuk mengembalikan perbedaan yang ada kepada
satu makna, maka yang demikian itu lebih baik. Demikian halnya di
tempat ini, karena lafazh qaclha (mengganti) meski umumnya
digunakan untuk suatu perbuatan yang dilakukan setelah waktunya
berlalu, namun bisa pula digunakan untuk perbuatan yang dikerjakan
pada waktunya. Terkadang juga bermakna "selesai" seperti firman
Allah SWT dalam surah A[ Jumu'ah ayat 10, ,t'flri'a,lAlt ,*t r;ri

(Apobila shalat teluh selesai dikerjakan maka bertebaranlah di muku
bumi). Di samping itu digunakan juga untuk menjelaskan makna-

makna yang [ain. Untuk iru kalimat rrli6 lVfata gantilah), dipahami

dengan makrra lrii 1*"nunaikan) atau irj (menyelesaikan), sehingga

tidak bertentangan dengan perkataannya, f:Lii (Mako sempurnakan-

lah). Dengan demikian ia tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka
yang berpatokan pada lafazh "maka gantilah" untuk menyatakan
bahwa shalat yang didapati oleh makmum adalah bagian akhir
shalatnya. Untuk itu, mereka mengatakan disukainya mengeraskan
bacaan pada dua rakaat yang terakhir serta membaca surah dan tidak
membaca qunut. Bahkan sebenarnya apa yang didapat makmum yang
terlambat adalah awal shalatnya, meskipun ia merupakan akhir shalat
Imam, karena tidaklah dikatakan 'akhir' kecuali telah didahului oleh
sesuatu. Adapun dalil paling jelas mengenai hal itu bahwa bagi
makmum yang terlambat harus melakukan tasyahud di akhir
shalatnya, bagaimanapun kondisi keterlambatannya. Apabila shalat
yang ia dapati bersama imam merupakan akhir shalatnya tentu ia tidak
perlu mengulangi tasyahud. Sedangkan perkataan Ibnu Baththal
bahwa tasyahud tersebut dilakukan untuk salam, dimana salam harus
didahului tasyahud, sungguh bukan merupakan jawaban yang dapat
dijadikan pegangan untuk menolak tanggapan tadi. Ibnu Mundzir
mendukung pendapat pertama" dengan mengemukakan dalil bahwa

''. Yokni pcndapat yang mcngatakan bahwa apa yang tlidapati olch makrnurn 1,ang tertarnbat
rncrupakirn au'al shalahta. rrcskipun ia adalah akhir shalat irnam -penerj
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para ulama telah sepakat jika takbiratul ihram hanya untuk rakaat
yang pertama.

Jumhur ulama dalam masalah ini menempuh pendapat yang
dapat mengumpulkan indikasi dari kedua lafazh yang ada. Mereka
berkata, "Shalat yang didapati oleh makmum (yang terlambat)
merupakan awal shalat yang ia kerjakan, akan tetapi ia harus
meneruskan shalatnya sama seperti apa yang telah luput darinya,
berupa bacaan surah beserta Ummul Qur'an (Al Faatihah) pada shalat
empat rakaat. Akan tetapi mereka menyatakan tidak disukainya
mengeraskan suara pada dua rakaat yang.tersisa. Sepertinya hujjah
dalam hal ini adalah sabda beliau SAW, 'ry 

J3i * 16)' g |.5'r:st r;

lfi, 4 a; |!i3 6 ftt (Apa yctng engkau dopati bersama imam

maka ia adalah awal daripada shalalmu, maka lengkapilah (tpa yong
telah luput daripada sholatmu berupa Al Qur'an)." Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Lalu diiiwayatkan dari Ishaq serta Al
Muzanni bahwa yang dibaca hanya Ummul Qur'an (Al Faatilah) saja.
Adapun pandangan ini berdasarkan qiyas (analogi).

Kemudian hadits ini dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa
barangsiapa yang mendapati imam sedang rukuk, maka rakaat tersebut
tidak dihitung sebagai satu rakaat baginya berdasarkan sabda
Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menyempurnakan
(melengkapi) apa yang telah luput. Karena, dalam hal ini telah luput
darinya berdiri serta bacaan yang ada padanya. Ini adalah pandangan
Abu Hurairah serta sejumlah ulama. Bahkan Imam Bukhari dalam
pembahasan tentang Al Qira'ah Khalfal Imom menyatakan bahwa
pendapat demikian merupakan pandangan semua ulama yang
menyatakan wajibnya membaca di belakang imam. Pendapat
demikian dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Adh-Dhab'i, dan para ahli
hadits madzhab Syaf i. Demikian juga Syaikh Taqiyuddin As-Subki,
ulama generasi muta'akhirin.

Sedangkan hujjah jumhur -untuk menyatakan bahwa rakaat
tersebut dianggap satu rakaat baginya- adalah hadits Abu Bakrah yang
rukuk sebelum sampai ke shaf. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya,

ii 'l: A'y ltr liij lSemoga Attah menambah antusiasmu dan jangan

ulangi /agi). Namun beliau SAW tidak memerintahkannya untuk
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mengulangi rakaat tersebut. Penjelasan yang lebih mendalam akan
diterangkan dalam pembahasan tentang sif'at shalat. in.;ya Allah.

22. Kapan Manusia Berdiri Apabila Melihat [mam Pada Waktu
Qamat Dikumandangkan?

zart

* il"* lt J;r'J$ ;Jti yri * i;tt o.i i yt LL *
.€';; & r;g >e i>r;' ':-*f i1 ,lL:

637. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia berkata
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Qamat untuk shalat telah
dikumandangkan, maka .janganlah kalian berdiri hinggu kalian
melihalku."

Keterangan Hadits:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari
menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, karena sabda beliau
SAW dalam hadits, "Janganlah kalian berdiri" adalah larangan untuk
berdiri. Sedangkan sabda, "Hingga kalian melihatktl' menunjukkan
dibolehkannya berdiri saat melihat beliau SAW. Hal ini bersifat
mutlak tanpa dibatasi lafazh-lafazh qamat. OIeh sebab itu, para ulama
salaf berbeda pendapat dalam hal ini sebagaimana yang akan
disebutkan.

'i.\'i ,? (hinggct kalian meliharku) Yakni apabila aku telah

keluar (dari rumah). Hal ini telah dinyatakan dengan tegas oleh
Abdurrazzaq dalam riwayatnya dari Ma'mar, dari Yahya.
sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lbnu Hibban

rnelalui jalur Abdurrazzaqdisebutkan, J{it'*'; '€.')'; 
"L 

(Hingga

kalian melihatku keluar kepada kalian). Namun demikian masih saja
ada lafazh yang tidak disebutkan (mahdzuf), yaitu kalimat "maka
hendaklah kalian berdiri".

Imam Malik berkata dalam kitabnya Al Muv,aththa', "Saya
belum mendengar batasan tertentu kapan manusia harus berdiri saat
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qamat. Hanya saja menurut saya hal itu sesuai dengan kemampuan
manusia, karena di antara mereka ada yang cekatan dan ada pula yang
lamban." Ulama lain mengatakan, "Apabila imam bersama mereka
dalam masjid, maka hendaknya mereka tidak berdiri sampai qamat
selesai." Diriwayatkan dari Anas bahwa beliau biasa berdiri ketika
muadzdzin mengucapkan, "Qad qaamatish- shalaah (Sungguh shalat
segera ditegakkan)". Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dan
selainnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur
melalui Abu Ishak dari murid-murid Abdullah. Sedangkan dari Sa'id
bin Musayyab, dia berkata, "Apabila muadzdzin telah mengucapkan
(dalam qamatnya) 'Allahu Akbar', maka hendaknya jamaah yang
hadir berdiri. Apabila ia mengucapkan 'Hayya alash-shalaah', maka
hendaknya meratakan shaf. Jika dia mengucapkan 'lqa ilaaha
illallah'. imam pun memulai takbir." Adapun dari Abu Hanifah
dinukil pendapat bahwa mereka berdiri pada ucapan "hayya olal
falaah" . Apabila sampai pada ucapan "qad qaamatish-shalaoh' , maka
imam pun takbir.

Sedangkan apabila imam tidak berada dalam masjid, maka
jurnhur ulama mengatakan bahwa makmum tidak berdiri hingga
melihat imam datang. Adapun mereka yang telah kami sebutkan
pendapatnya dengan terperinci menyalahi pendapat jumhur. Namun
hadits dalam bab ini membantah pendapat mereka.

. Dalam hadits terdapat keterangan yang membolehkan qamat
saat imam masih berada di rumahnya, dengan syarat sang imam
mendengarnya dan memberi izin sebelumnya.

AI Qurthubi berkata, "Makna lahiriah hadits menyatakan bahwa
qamat untuk shalat dilakukan sebelum Nabi SAW keluar dari
rumahnya. Hal ini bertentangan dengan hadits Jabir bin Samurah yang

diriwayatkan Imam Muslim, 'Bahwasanya Bilal tidok melakukan
qamat hingga Nabi SAW keluar'. Tapi kedua riwayat ini dapat
dikompromikan, bahwa Bilal senantiasa mengawasi kapan Nabi SAW
keluar. Ketika melihat Nabi SAW keluar, dia segera melakukan qamat

sebelum sebagian besar jamaah melihat beliau. Ketika mereka melihat
beliau SAW, mereka pun berdiri, sehingga beliau SAW tidak berdiri
di tempatnya melainkan shaf-shaf mereka telah rapi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini didukung oleh riwayat
Abdtxrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syil'rab, "Bahwasanya ketika
muadzdzin mengucapkan (dalam qamatnya) 'Allahu Akbar', maka
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mereka pun berdiri untuk shalat, sehingga Nabi SAW tidak
mendatangi tempatnya melainkan shaf-shaf mereka telah rapi."

Adapun hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan, "Keliku
qamat unluk shalal dikumandungkun, maka mereka meratokan shuf,
Lalu Nabi SAW keluar." Sedangkan riwayat ini dalam kitab .4/
Mustakhraj Abu Nu'aim disebutkan, "Monltsia membual sha/:shu1'
mereka, kemudian beliou SAIY keluar kepada kami." Sedangkan
dalam riwayat Imam Muslim, "Qamot untuk shalat telah dilakukan,
maka kami berdiri dan meratokan shaf sebelum Nabi SAW keluar
kepada kami. Lalu beliau datang dan berdiri di temputnya." Demikian
pula dengan riwayat yang dinukil dari Abu Hurairah dalam riwayat
Abu Daud, "Bahu,usunyo qomctt shalal dilakukan untuk Rosulullah
SAW, maka manusia mengambil posisi masing-masing sebelum Nabi
SAll/ datang;'

Hadits-hadits tersebut dapat dikompromikan dengan hadits Abu
Qatadah, bahwa yang demikian apabila terjadi untuk menjelaskan hal
itu, maka diperbolehkan. Adapun perbuatan mereka seperti yang
disebutkan dalam hadits Abu Hurairah menjadi pemicu keluarnya
larangan yang tertera pada hadits Abu Qatadah, dimana mereka biasa
berdiri sebelum Nabi SAW keluar. Akhirnya Nabi SAW melarang
perbuatan tersebut karena mungkin saja beliau SAW disibukkan oleh
sesuatu sehingga menjadikan beliau agak terlambat keluar, dan ini
akan menyusahkan mereka karena menunggu. Lalu hal ini tidak dapat
dibantah dengan hadits Anas yang akan disebutkan, dimana dikatakan
beliau SAW berdiri lama di tempatnya karena menunggu sebagian
orang yang sedang menyelesaikan urusannya. Hal itu karena adanya
kemungkinan bahwa yang demikian ini sangat sedikit, atau beliau
SAW melakukannya untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan.
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23. Tidak Pergir6 untuk Shalat dengan Tergesa-Gesa.
Hendaknya Berdiril' d"ng"n Perlahan dan Tenang

ilt & lt J|;JG ilv y,i * ;;rs o.i i y, '? e"*rr#'t d't; ,-? fr';a:li.i>'*:t -.'4.i,;1.,'yu,

.!';At U *
638. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, dia berkata

bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Apabila qamat untuk shalat telah
dilakukan mako jctnganlah knlian bcrdiri hingga krlian melihatku,
clan hendcrklah kalian bersikap tenong! Hadits ini diriwayatkan pula
oleh Alibin Al Mubarak.

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang terdapat dalam riwayat A[ Hamawi,
sedangkan dalam riwayat Al Mustamli tertulis, "Bab tidak pergi untuk
shalat". Sementara dalam riwayat Al Kasymihani judul ini tidak
dicantumkan. Adapun dalam riwayat yang lainnya kedua versi itu
disebutkan sekaligus, yaitu "bab tidak pergi untuk shalat dan tidak
berdiri (untuk shalat) dengan tergesa-gesa..." dan seterusnya.

(Tidak pergi) Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir
riwayat lbnu Sirin dalam hadits Abu Hurairah yang disebutkan Imam

Muslim dengan lafazh, '€';J;i qi ,;U- X 1l':aur'q'i t \ (Apabita

qamat untuk shalat telah dilakukan, maka janganlah salah seorang di
antara kamu tergesa-gesa menuju kepadanya [shalatJ).

Dalam riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah yang disebutkan
Imam Bukhari pada bab "Berjalan menuju shalat Jum'at" dalam kitab

shalat Jum'at disebutkan, o'i; 6irit )ti c.'llar s.:#( r11 (Apabita

qamal untuk shalat telah ditakuksn, malru iangonloh kalian
mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa). Penjelasan mengenai

'o Drla,n salah satu naskah tertulis, "Tidak berdiri".

'' Dalu, salah satu naskah terdapat tambahan. "Menu.iu kepadanya"
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perpaduan antara hadits ini dengan flrman Allah SWT dalam surah Al
Jumu'ah ayat 9, yt f : J ft;",ti (Maku bersegerctlah menu.iu dzikir

kepada Allah), akan disebutkan di tempat itu.

U*u, #'t (hantlaklah kalian tenung) Demikian yang

terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Sedangkan dalam

riwayat Al Ashili dan Abu Al Waqt menggunakan lafafzh, #'t
'atSUr tanpa huruf 6a'. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu

Awanah dari beberapa jalur dari Syaiban.

lld' U d:" iilti lOiriwayatkan pula oleh Ali bin Al Mubarak)

Yakni dari Yahya. Adapun riwayat beliau ini telah disebutkan dengan
sanad yang lengkap (maushul) oleh Imam Bukhari dalam kitab

tentang "Al Jumu'ah" dengan lafazh,a:S3t #i, yakni tanpa huruf

ba'.

Abu Al Abbas Ath-Thuraqi berkata, "Keterangan tambahan ini
hanya diriwayatkan oleh Syaiban dan Ali bin Al Mubarak dari Yahya.
Tapi perkataan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa Muawiyah
bin Salam telah meriwayatkan keterangan yang sama dari Yahya. Hal
ini disebutkan oleh Abu Daud setelah menyebutkan Aban dari Yahya,
dimana dia berkata, 'Riwayat ini'dinukil oleh Muawiyah bin Salam

dan Ali bin Al Mubarak dari Yahya, dimana keduanya berkata, ,t
'a$,lt 

#'t j|i @irggo kalian melihatku dan hendaklah kulian

lenang)."

Saya (lbnu Hajar) katakan, riwayat mu'ollaq (tanpa sanad
lengkap) ini telah disebutkan melalui sanad yang lengkap (maushul)
oleh Al lsmaili melaluijalur AI Walid bin Muslim dari Muawiyah bin
Salam dan Syaiban. Semuanya dari Yahya, sebagaimana dikatakan
Abu Daud.

I24 - FATIIUL BAARI



$fl;; ery Jt&:J's,u.k

24. Apakah Keluar Dari Masjid karena Suatu Sebab?

I . u . a a 5 . 9z z

c-^*r us Cr &j 4L frt .* ^!t'J;j ri =,';'.; o\ *
,K'oi tfpit ;.),; C itl ,it e ,,ri;2r ii', irltt

}i:Ju J'pt
.'-ktt i't,c *i',

639. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasuluilah SAW keluar,
sementara qamat untuk shalat telah dikumandangkan dan shaf-shaf
telah dirapikan. Hingga ketika beliau SAW telah berdiri di tempat
shalatnya dan kami pun menunggu beliau bertakbir, tiba-tiba beliau
berbatik seraya bersabda, "Tetaplah di lempal-lempat kalian." Kami
pun diam sebagaimana keadaan kami hingga beliau keluar kepada
kami sementara kepalanya meneteskan air, dimana beliau selesai
mandi.

Keterangan Hadits:

. Maksud judul bab "Apakah Keluar dari Masjid karena Suatu
Sebab", yakni karena sesuatu yang bersifat darurat. Seakan-akan
(lmam Bukhari) mensinyalir "pengkhususan" sebagaimana yang
disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu
Daud serta selainnya dari jalur Abu Sya'tsa dari Abu Hurairah, bahwa
beliau melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah muadzdzin
selesai shalat. Maka beliau berkata, "Adapun yang ini telah durhaka
kepada Abu Al Qasim." Maka, hadits di bab ini menjelaskan bahwa
yang demikian itu khusus bagi mereka yang keluar bukan karena
sesuatu yang darurat. Adapun orang yang memiliki kepentingan
darurat, maka hukumnya sama dengan orang yang junub,ls berhadats,
mimisan, hendak buang air besar atau sepertinya. Demikian pula
halnya dengan orang yang menjadi imam di masjid lain.

r8 
Maksudnya, sama hukumnya dengan orang yang bcrada didalam masjid lalu teringat bahrva

ra dalam keadaan junub. berhadats dan sebagainya, maka ia boleh keluar.
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Ath-Thabrani msriwayatkan dalam kitab A,l Ausuth melalui jalur
Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah RA, bahwa riwayat ini
langsung dari Nabi SAW dan juga ditegaskan pengkhususan tadi.

Adapun tafazhnya, g''J-'t j y^.$i*LH j t'ilt 
u1 'r3r ail )

brtS U 4t giaoftah seseorang mendengar atJzan setlctng ia beradu

iolo*'mo'sjid,ts k:emudian ia keluar kecuali karena suatu keperluan,
kemudian tidak kembali lagi melainkan ia seorang munafik).

iTAt *i( ni {; (beliau keluar sementara qamat untuk shalat

telah dilakukan) Ada kemungkinan maksudnya adalah beliau keluar
pada saat qamat sedang berlangsung, dan ada pula kemungkinan
beliau SAW keluar setelah qamat selesai. Ini merupakan makna
lahiriah riwayat yang ada pada bab sebelumnya, dimana qamat
tersebut disertai merapikan shaf, dan merapikan shaf diiringi
keluarnya beliau SAW. Namun ada kemungkinan untuk memadukan
keduanya, dimana kedua kalimat tersebut menerangkan keadaan,
yakni beliau keluar saat qamat dilakukan dan shaf-shaf diluruskan.

Al Karmani berkata, "Lafazh ij mendekatkan kata kerja lampau

(madhi) kepada kata yang menerangkan keadaan (ftal). Seakan beliau
SAW keluar pada kondisi dimana qamat sedang dilakukan dan shaf
diluruskan. Namun kemungkinan mereka melakukan hal itu setelah
mendapat izin dari beliau SAW, atau ada faktor-faktor tertentu yang
berindikasi demikian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan sebelumnya
kemungkinan lain bahwa yang demikian itu merupakan sebab
ditetapkannya larangan. Maka, ia tidak ada indikasi dari hadits ini
tentang penyelisihan para sahabat terhadap beliau SAW. Telah
disebutkan pula penjelasan yang mengompromikan antara riwayat ini
dengan hadits Abu Qatadah yang berbunyi, "Janganlah kalian berdiri
hingga melihatku."

iW eg $ $; (hingga ketika beliau telah berdiri di tempat

sholatnya) Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari

jafur Yunus, dari Zuhri, J'.#ti '-SJ-'oi'5i 
lSutrtum rakbir, beliau pun

berbalik). Telah disebutkan pada bab "Apabila Seseorang Teringat

t' 
Dulurn salah satu naskah ttiscbutkan, "mas.jidku"
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Saat di Masjid bahwa Ia Sedang Junub" dalam kitab tentang "mandi"

nrelalui jalur lain, dari Yunus dengan lafazh, jrt [\2, d i6 r;,ii

(Ketika telah berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat\. Hal ini
memberi keterangan bahwa beliau SAW berbalik sebelum shalat.
Keterangan ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu
Daud dan lbnu Hibban, dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW masuk
dalam shalat fajar lalu bertakbir, kemudian memberi isyarat kepada
mereka.

lmam Malik meriwayatkan juga melalui jalur Atha' bin Yasar
dengan sanad mursal, bahwa beliau SAW takbir pada salah satu
shalat. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang
berarti "tetaplah di tempat kalian".

Kedua versi ini mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa
perkataannya "beliau takbir" dipahami deirgan makna "hendak
takbir", atau bisa juga dipahami bahwa dua riwayat ini mengungkap
dua kejadian yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Al Qadhi lyadh
dan Al Qurthubi sebagai suatu kemungkinan, sementara An-Nawawi
berkata bahwa ia merupakan pandangan yang lebih kuat. Adapun lbnu
Hibban langsung memastikan kebenarannya. sebagaimana kebiasaan
beliau. Jika hal ini terbukti orisinil, maka harus dijadikan pegangan.
Sedangkan bila tidak, maka riwayat yang terdapat dalam Shahih
Bukhari harus lebih dikedepankan.

Sementara pernyataan Ibnu Baththal yang mengatakan bahwa
lmam Syaf i berhujjah dengan hadits Atha' untuk menyatakan
bolehnya makmum melakukan takbir sebelum imam takbir, dimana
sikap ini menyalahi dasar pemikirannya sendiri, karena ia berhujjah
dengan hadits mursal. Pernyataan ini dapat dijawab dengan
mengatakan bahwa Imam Syaf i tidak berhujjah dengan hadits mursal
secara mutlak, tetapi dia berhujjah dengan sebagian hadits mursal
yang dikuatkan oleh riwayat lain. Demikian halnya di tempat ini,
karena riwayat yang beliau jadikan sebagai hujjah didukung oleh
riwayat Abu Bakrah yang telah kami sebutkan.

& * @ebagaimana keadoan kami) Yakni mereka melakukan

perintah beliau SAW yang terdapat dalam sabdanya, "Tetaplah di
lempat-tempat kalian", maka mereka pun tetap pada posisi ketika
ditinggalkan oleh Nabi SAW, yakni keadaan mereka yang sedang

berdiri dalam shaf-shafyang rapi.
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]:,*t .tit'2 (beliuu teluh mundi) Ad-Daruquthni mcnrberi

tambahan melalui jalur lain dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah

SAw bersabda, 
'J-.,bi ti :+ t:1, * ,;, (Sesungguhnyu aku

berjunuh lalu uku lupt mandi).

Pelaiaran vans dapat diambil:

Dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran yang dapat kita
petik selain yang telah disebutkan dalam kitab tentang mandi, di
antaranya:

L Lupa bukanlah hal yang mustahil bagi para nabi dalam masalah
ibadah dengan maksud untuk menetapkan syariat.

Air musta'mal (yangtelah dipakai) hukumnya suci.

Bolehnya ada pemisah antara qamat dan shalat, karena sabda
beliau SAW "maka beliau shalat" secara lahiriah tidak ada
pengulangan qamat. Namun nampaknya hal ini berkaitan
dengan kondisi darurat serta tidak ada kekhawatiran waktu
shalat akan habis. Imam Malik berpendapat, apabila jarak antara
qamat dengan takbiratul ihram (takbir pembuka shalat) lama,
maka qamat harus diulang. Tapi hal ini berlaku pada saat tidak
ada udzur (halangan syar'i).

Tidak ada malu dalam urusan agama. Adapun mereka yang
pemalu, maka hendaknya mengemukakan udzur (alas an) yang
menimbulkan kesan lain, seperti memegang hidungnya untuk
menunjukkan bahwa ia sedang mimisan.

Makmum boleh menunggu kedatangan imam dalam keadaan
berdiri pada saat darurat. Namun hal ini tidak masuk cakupan
perbuatan yang dilarang dalam hadits Abu Qatadah.

Bagi orang bermimpi melakukan hubungan intim di masjid lalu
ingin keluar, maka hendaknya bertayamum seperti yang telah
disebutkan dalam kitab "Mandi".

Bolehnya berbicara antara qamat dan shalat, dan hal ini akan
dibahas pada bab tersendiri.

Orang yang junub boleh mengakhirkan mandi dari waktu
terjadinya hadats.

4.

5.

6.

7.

8.
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Catatan:

Dalam sebagian naskah di tempat ini disebutkan, "Dikatakan
kepada AMullah -yakni Imam Bukhari- apabila yang demikian terjadi
pada salah seorang di antara kami, apakah ia berbuat seperti itu?"
Beliau berkata" "Benar." Dikatakan, "Apakah mereka menunggu
imam dalam keadaan berdiri atau duduk?" Beliau berkata, "Apabila
sebelum takbir, maka tidak mengapa mereka duduk. Sedangkan
apabila setelah takbir, maka hendaknya mereka menunggu sambil
berdiri." Dalam sebagian naskah yang lain, hal ini disebutkan pada
bagian akhir bab sesudahnya.

25. Apabila Imam Berkata, oTetaplah Di Tempat Kalian
Hingga Aku Kembali', Maka Mereka Menunggunya

't ,. - ..: o tln'-t t .et, l. iJ-rt C.P f+tu Lr,wt Ls),-r
t. - 2 . .
;:>rLt ;li ,,Su i't-'.i G.i f

.'...'-.:.{-. oi. " ).' "'r^j?:* 
*: ^* a-lJt .rl2 a'Ut,jc'i .'*Le,j'f-F*

t . , t o o 
t 

,c t- . ,. ,1 -z tr 1., . ,. o!. ' c '.fr.t Ja' ttv'hi- L\i t" 7 ,JJ;v
640. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Qamat untuk shalat telah

dikumandangkan, maka manusia meluruskan shaf-shaf mereka. Lalu
Rasulullah SAW keluar dan maju, sedang beliau dalam keadaan
junub. Kemudian beliau bersaMa 'Tetaploh di tempat kolian'. Beliau
balik dan mandi, kemudian beliau keluar sementara kepalanya
meneteskan air, lalu beliau shalat mengimami mereka."

Keteransan Hadits:

Demikian juga judul yang terdapat dalam riwayat Yunus dari
h)hn seperti disebutkan terdahulu pada kitab Mandi, "Maka beliau
bersabda kepada kami, 'Tetaplah di tempat kalian'."

. t, .t- -l'-.7-4+ 
tDt 1;tE (Beliau maju sedangkan beliau dalam keadaan

junub) Bukan berarti mereka mengetahui hal itu sebelum diberitahu
oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab tentang mandi, disebutkan dari
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riwayat Yunus, i;. Ui';t ir'l.i./ irt 6lKeriko beliau hertliri tli
lempal shulatnya, maka beliuu teringal bahwa belictu sedung junuh).

Sementara dalam riwayat Abu Nu'aim dikatakan. .,$; 'd '8 'f3
(Beliau ingat bahwa beliau belum mondi junuD). Adapun faidah hadits
ini telah disebutkan pada bab sebelumnya.

26. Perkataan SeseoroDg,20 "Kita Tidak Shalat".

;'# iie ';-,'t * dt e dt oi i:t y ,t /:G *
;; 't*l ti lir y 

^i:r, ist'Jy, t 
' 

jui ,ol!.jr ?'i- quar
t t1Z t .a_r, ,,'-
uJ .r, --;Jl \))t)

;tt;.u:. J\*j * il, ;*Ut'J'i ,Q\b

J*'i r.3r ,>? t1 'r-;'pst #- "t*'i A3i '; ulr,

.*/t 6"[i
641. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW didatangi

Umar bin Khaththab pada perang Khandaq seraya berkata, "Wahai
Rasulullah, demi Allah, aku tidak shalat melainkan setelah matahari
hampir terbenam, dan yang demikian itu setelah orang yang berpuasa
berbuka." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku tidak
melakukanny(t." Lalu Nabi SAW turun ke Buthan sedang aku
bersamanya. Beliau wudhu kemudian shalat -yakni shalat Ashar-
setelah matahari terbenam, kemudian setelah itu beliau shalat
Maghrib.

Keteransan Hadits:

(Bab perkalaon seseorang kepada Nobi SAW, " Kami tidak
shalat".) Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat bantahan bagi

'o Dulo, salah satu naskah discbutkan, "Kcpada Nabi SAW"
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perkataan lbrahim An-Nakha'i yang menyatakan, "Makruh (tidak
disukai) bagi seseorang untuk mengatakan, 'Kami belum shalat', tapi
hendaklah ia mengatakan, 'Kami akan shalat'."

Saya (lbnu Hajar) katakan, sesungguhnya yang tidak disukai
oleh An-Nakha'i dalam hal ini adalah apabita perkataan itu diucapkan
oleh orang yang sedang menunggu shalat. Sementara pernyataan
sempa telah dikemukakan dengan tegas oleh lbnu Baththal.

Orang yang menunggu shalat berada dalam shalat, seperti telah
ditetapkan oleh nash. Maka perkataannya, "Kami tidak shalat" berarti
menafikan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, hal
ini tidak disukai (makruh). Adapun lafazh hadits pada bab ini yang
bersifat rnutlak (tanpa batasan) sesungguhnya berkaitan dengan orang
yang melupakannya atau tidak sempat melakukannya karena sibuk
dengan peperangan, seperti telah dikemukakan pada bab "Orang yang
Shalat Menjadi Imam Jamaah Setelah Waktu Shalat Berakhir
(keluar)", di bab-bab tentang waktu-waktu shalat. Dengan demikian,
hukum keduanya berbeda.

Nampaknya lmam Bukhari hendak mengingatkan tentang
pandangan yang memakruhkannya -sebagaimana dinukil dari An-
Nakha'i- tidak dapat dipahami secara mutlak, berdasarkan indikasi
hadits dalam bab ini. Seandainya Imam Bukhari bermaksud
membantah pandangan An-Nakha'i niscaya akan dikatakannya secara
trairsparan, sebagairnana yang beliau lakukan saat membantah
pandangan Ibnu Sirin dalam bab "shalat Telah Luput Dari Kita".

Kemudian lafazh yang disebutkan oleh Imam Bukhari telah
disebutkan langsung dari Nabi SAW. Namun pada sebagian jalur
periwayatan hadits itu disebutkan bahwa perkataan itu diucapkan juga
oleh seseorang, dan ia adalah Umar seperti disebutkan oleh lmam
Bukhari dalam kitab tentang Al Maghazi (peperangan). Ini merupakan
kebiasaan yang dilakukan Imam Bukhari yang memberi judul suatu
hadits dengan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur
periwayatannya, meskipun tidak disebutkan pada jalur periwayatan
yang ia sebutkan. Termasuk pula pada bagian ini apa yang tercantum
dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Jundub sehubungan dengan
kisah yang menyebutkan bahwa mereka tertidur hingga luput waktu

shalat, u.i3r * ,P p!'t ,i# !t'J'r-', f '.lui luereka berkata,
"Il'ahai Rasulullah, kami lupa sehingga kami belum shalat hingga
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malahari lerbit.") Faidah yang lain telah diterangkan pada
pembahasan tentang "waktu-waktu shalat".

'n Ur 'pti u r*. U.53 a;s ';Ur crSt & 
"bi'oi 

o.rs 6 (Aku

tidak shalat melainkan hingga matuhari hampir terbenom, dan yung
demikian ilu setelah orang yang berpuasa berbuka). Al Karmani
berkata dengan nada kritis, "Bagaimana mungkin beliau datang
setelah matahari terbenam? (Sebagaimana ia katakan bahwa hal itu
terjadi setelah orang yang berpuasa berbuka), padahal dalam hadits ini
dengan tegas dinyatakan bahwa beliau datang pada hari2' perang
Khandak?" Kemudian Al Karmani menjawab persoalan ini dengan
mengatakan, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan hari Khandak
adalah peristiwa Khandak, dan maksudnya adalah menjelaskan
peristiwa sejarah bukan waktunya secara khusus." Demikian
pernyataan Al Karmani.

Adapun yang tampak bagi saya bahwa kalimat, "dan yang
demikian itu setelah orang yang berpuasa berbuka" mengisyaratkan
waktu dimana Umar bin Khaththab berbicara dengan Nabi SAW,
bukan saat dimana Umar melakukan shalat Ashar, karena waktu
pelaksanaan shalat terjadi menjelang matahari terbenam, sebagaimana
diindikasikan oleh lafazh "hampir". Adapun penggunaan kata "hari"
dengan maksud terjadinya suatu peristiwa dan bukan menunjukkan
"waktu siang" secara khusus, sangat banyak terjadi.

27.lmam Mempunyai Keperluan Setelah Qamat

,?C-'&', & *t .u'Ctrii,ut,.j+f 'ju euu Jj9. '\' r.- , .

.|F rt,-r;Mt A?ttrI-*ir +t;

,i".etf
q.b;

642. Dari Anas, dia berkata, "Qamat untuk shalat telah
dilakukan, sementara Nabi SAW sedang berbincang dengan seseorang
di sudut masjid. Beliau tidak berdiri melakukan shalat, melainkan
hingga orang-orang tertidur."

'' Muknu hari di sini adalah siang -Penerj.
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Keterangan Hadits:

(Bab imum mempunyai keperluctn sateluh qama| Yakni apakah
ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan keperluan tersebut
sebelum shalat atau tidak diperbolehkan?

ilJt[t c;,3i lqamat untuk shalcrt telah ttilakukan) yakni shalat

Isya'. Hal ini dijelaskan oleh Hammad bin Tsabit dari Anas yang
diriwayatkan oleh lmam Muslim.

Wi urtJ- (berbincang dengan seseorang) Saya tidak

menemukan keterangan tentang nanta orang ini, sementara sebagian
pensyarah menyebutkan bahwa orang ini adalah pemimpin kaumnya.
Oleh karena itu, Nabi SAW hendak mengambil hatinya agar memeluk
Islam. Akan tetapi saya tidak menemukan landasan pernyataan ini.
Lalu ada pula yang mengatakan bahrva mungkin ia adalah salah satu
malaikat yang datang membawa wahyu dari Allah. Tapi pendapat ini
lemah.

i'i, ,e ?6 ,? (hingga sebagian orang tertidur) Syu'bah

rnenambahkan dalam riwayatnya dari Abdul Aziz, b it i
(Kemudian berdiri lulu shalat). Riwayat ini dinukil oleh Imam
Muslim, dan disebutkan pula oleh lmam Bukhari dalarn kitab tentang
Al- Isti'dzctn (minta izin). Tercantum dalam riwayat Ishaq bin
Rahawaih dalam Musnad-nya, dari lbnu Aliyah, dari Abdul Aziz,
sehubungan dengan hadits ini, ;iir 'g ,; ufr 1Atugga sebugian

orang mengantuk). Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Ibnu
Hibban melalui jalur lain dari Anas. Hal ini menunjukkan bahwa tidur
yang disitir dalam hadits bab ini bukanlah tidur yang nyenyak.
Pembicaraan mengenai masalah ini telah diterangkan pada bab
"Berwudhu Karena Tidur" dalam pembahasan tentang Thaharah.

Pelaiaran yang dapat diambil

l. Seseorang boleh berbicara (berbisik-bisik) dengan orang lain
ketika berada di tengah khalayak ramai. Imam Bukhari
menempatkannya sebagai judul tersendiri pada pembahasan
tentang Isti'dzan (minta izin).
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2.

-).

Boleh adanya tenggang waktu (yang cukup lanra) antara adzan

dan takbiratul ihram, disebabkan adanya keperluan yang
mendesak. Namun apabila bukan karena kondisi darurat. maka
hukumnya makruh.

lladits ini dijadikan dalil untuk membantah pandangan dalam
madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa apabila muadzdzin
mengucapkan "qad claamalish-,shalaah", maka imam wajib
takbir. Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari
menyebutkan 'imam' secara khusus, padahal hukum ini berlaku
umum, karena lafazh hadits mengindikasikan bahwa
perbincangan saat itu karena kepentingan Nabi SAW,
berdasarkan perkataannya, 'Nuhi SAW berbincung dengun
seseorang,'. Apabila demi kepentingan laki-laki itu, niscaya
Anas akan mengatakan. 'Seorang laki-laki sedang berbincang
dengan Nabi SAW'." Demikian perkataan Ibnu Al Manalyar,
namun apa yang dikatakannya bukan merupakan kenrestian. Hal
ini mengungkap kelalaian beliau atas riwayat yang terdapat pada
Shahih Muslim dengan lafazh, "Qamat untuk shalat telah
dilakukan, lalu seorang laki-laki berkata, 'Aku ada keperluan'.
Maka, Nabi SAW berdiri lalu berbincang dengannya."

Menurutku, hukum ini hanya berkaitan dengan imam. Karena
apabila makmum mempunyai keferluan, maka tidak ada sangkut
pautnya dengan makmum yang lainnya, berbeda dengan imam.
Karena masalah berbicara antara qamat dan takbiralul ihram (takbir
pertama) mencakup imam dan makmum, maka Imam Bukhari
menyebutkan judul dalam masalah ini secara mutlak (tanpa batasan)
dan tidak membatasinya dengan imam, dia berkata bab:
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28. Berbicara Ketika Qamat Telah Dilakukan

,i^;rt
t

dJr

iG6

"b 
"'".3t1
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643. Humaid berkata, "Saya bertanya kepada Tsabit Al Bunani
tentang orang yang berbicara setelah dilakukan qamat? Tsabit
bercerita kepadaku dari Anas bin Malik, dia berkata. 'eamat untuk
shalat telah dilakukan. Lalu seorang laki-laki menghadap Nabi SAW,
maka ia pun menahan beliau sAw setelah dilakukan qamat untuk
shalat'."

Al Hasan berkata, "Apabila seseorang dilarang oleh ibunya
untuk menghadiri shalat Isya' berjamaah karena sayang kepadanya,
maka ia tidak boleh menaatinya."

ry-i u* a1:*,sr €:ilt *'^1i'ozi'o! r;tr'Sv',

bagi

Keteransan Hadits:

Imam Bukhari menjadikan judul bab ini sebagai bantahan
mereka yang tidak menyukai perbuatan itu secara mutlak.

'4 (menahannya\, yakni mencegahnya untuk masuk

(memulai) dalam shalat. Husyaim menambahkan daram riwayatnya,

irAt U. I s- (Hingga sebogian orang merasa funtuk).Termasuk
dalam masalah ini adalah riwayat yang akan disebutkan dalam
masalah "imam", melalui Za'idah dari Humaid, dia berkata, ..Anas

telah menceritakan kepada kami, dia berkata,'eamat untuk shalat
telah dilakukon, mako Rasulullah sAW menghadap kepada kami
dengan wajahnya'."

Ibnu Hibban menambahkan, "sebelum takbir, kemudian beliau
bersabda, 'Lurusknn shaf-shaf kamu dan rapatknnlah'.,, Karena
ucapan ini berhubungan dengan masalah shalat, maka menggunakan
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cara yang pertama untuk menetapkan dalil adalah lebih kuat tentang

bolehnya berbicara secara mutlak.

Penuturr

Kitab adzan serta masalah-masalah yang menyertainya, memuat

hadits-hadils marfit' (sampai kepada Nabi SAW) sejumlah empat

puluh tujuh hadits. Di antaranya enam hadits mu'ullaq (tanpa sanad

lengkap). Hadits yang terulang-ulang pada pembahasan ini dan Pada

pembahasan sebelumnya sebanyak dua puluh tiga hadits. Adapun
yang hanya disebutkan pada bab ini sebanyak dua puluh empat hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali empat

hadits, yaitu hadits Abu Sa'id yang berbunyi, :id' ?'* as iil+ I
(Tidak ado yung mentlengar botas ctkhir suoro muadzdzin...), hadits
Mu'awiyah dan Jabir tentang ucapan saat mendengar adzan, dan

hadits Bilal mengenai meletakkan jari di telinga. Pada kitab ini pula
disebutkan atsar (riwayat) dari para sahabat serta generasi sesudah

mereka, yang semuanya berjumlah delapan.

Bab-Bab Tentans Shalat Jamaah dan Imam

Imam Bukhari tidak menempatkan permasalahan ini dalam kitab
tersendiri sepanjang penelitian kami terhadap kitab Shahih beliau.
Bahkan beliau menggabungkan persoalan ini pada kitab adzan, karena

keterkaitannya yang cukup erat. Akan tetapi Abu Ntt'aim dalam

kitabnya Al Mustakhraj nenyebutkannya dalam kitab tersendiri yaitu

"Kitab Shalat Jamaah", maka kemungkinan hal ini terdapat dalam

riwayat syaikh beliau, yakni Abu Ahmad Al Jurjani.

29. Kewajiban Shalat Jamaah

-'' to"//' c c 
' tll to"' o" 

' ' 
t '
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Al Hasan b.rkutu, "ooui,iu seseorang ditararg oleh ibunya

untuk menghadiri shalat Isya' berjamaah karena sayang kepadanya,

maka ia tidak boleh menaatinya."
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644. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW *.rubdu,
"Demi Dzal yang jiwaku berada di tangan-Nyct, sungguh telah timbul
keinginanku untuk memerintahkan agar kayu baknr dikumpulkan.
Kemudian aku memerintahkon shalat dan dikumandangkan adzan,
lulu aku memerintahkan seseorqng untuk mengimami manusia.
Kemudian aku pergi kepada beberapa orang laki-luki, lalu aku bakar
rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,
apabila salah seorqng mereka mengetahui bahwa ia memperoleh
lulang yang gemuk alau daging yang bqik, niscaya ia akan
menghadiri shalat Isyct' ."

Keferansan Hadits:

(Bab kewajiban shalat jamaah). Demikianlah Imam Bukhari
menetapkan dengan tegas hukum persoalan ini, seakan-akan Imam
Bukhari melihat dalil yang menyatakan demikian sangat kuat. Hanya
saja dia tidak mengaitkan kata "wajib" dengan sesuatu yang lain,
sehingga bisa saja yang dimaksud adalah kewajiban individu (fardhu
'Ain) dan bisa pula kewajiban sosial (fardhu kifayah). Akan tetapi
atsar yang dia nukil dari Al Hasan memberi asumsi bahwa yang beliau
maksudkan adalah kewajiban individu (fardhu'Ain). Hal ini dipahami
dari kebiasaan Imam Bukhari yang menyebutkan atsar-atsar di bawah
suatu bab untuk menjelaskan maksud bab tersebut dan
menyempurnakannya, serta menentukan salah satu dari kemungkinan
yang terkandung dalam hadits bab itu. Berdasarkan keterangan ini
maka terjawab kritikan sebagian orang yang mengatakan bahwa atsar
Al Hasan ini justru masih membutuhkan dalil lain, dan bukan
dijadikan sebagai dalil.
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Sementara itu tidak ada seorang pun pensyarah Shahih Bukhuri
yang mempermasalahkan siapa yang menyebutkan sanad atsar Al
Hasan ini secara lengkap (maushul).

Saya telah menemukan keterangan yang semakna dengannya,
bahkan lebih lengkap dan tegas dalam pembahasan tentang Ash-
Shiyam (puasa) oleh Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi dengan
sanad hosan dari Al Hasan tentang seorang laki-laki yang berpuasa -
yakni puasa sunah- lalu diperintah oleh ibunya untuk berbuka. Maka
Al Hasan berkata, "Hendaklah ia berbuka dan tidak ada kewajiban
baginya untuk mengganti puasa tersebut. Baginya pahala puasa dan
pahala berbakti kepada kedua orang tua."

Lalu dikatakan, "Bagaimana jika ibunya melarangnya untuk
menghadiri shalat Isya' berjamaah." Dia menjawab, "Tidak ada hak
bagi ibunya dalam hal itu, karena shalat ini adalah shalat fardhu."

Secara lahiriah hadits yang disebutkan di bab ini menyatakan
bahwa hal itu adalah kewajiban individu (fardhu 'Ain). Sebab apabila
hukum perbuatan itu adalah sunah, maka tidak ada ancaman untuk
dibakar rumahnya. Sedangkan apabila fardhu kifayah, maka
kewajibannya telah dilaksanakan oleh Nabi SAW beserta orang-orang
yang bersamanya. Kemungkinan lain dapat dikatakan, "Ancaman
pembakaran itu mungkin diberlakukan pada seseorang yang
meninggalkan fardhu kifoyah, seperti disyariatkan untuk memerangi
mereka yang meninggalkan fardhu kifayah." Tapi pernyataan ini
kurang tepat, karena membakar yang kadang menyebabkan
terbunuhnya seseorang lebih khusus daripada peperangan.
Sesungguhnya tindakan untuk memerangi hanya disyariatkan apabila
semuanya telah sepakat untuk meninggalkan kewajiban sosial (fardhu
kifayah).

Adapun mereka yang mengatakan shalat berjamaah merupakan
kewajiban individu (fardhu'Ain) adalah Atha', Al Auza'i, Ahmad dan
sejumlah ulama ahli hadits dalam madzhab Syaf i seperti Abu Tsaur,
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Hibban. Sementara
Daud dan orang-orang yang sepaham dengannya mengemukakan
pendapat yang ekstrim, dimana mereka menjadikan jamaah sebagai
syarat sahnya shalat. Ibnu Daqiq Al Id mengisyaratkan bahwa
pendapat tersebut dilandasi bahwa semua yang diwajibkan pada shalat
telah menjadi syarat shalat itu. Oleh karena keinginan Nabi SAW
tersebut menunjukkan pada konsekuensinya (yakni kehadiran),
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sementara kewajiban untuk hadir merupakan dalil (petunjuk) kepada
konsekuensinya (yakni syarat), rnaka diketahui bahwa berjamaah
merupakan syarat shalat. Akan tetapi logika (pemahaman) seperti ini
tidak dapat diterima, kecuali apabila diakui bahwa semua yang
diwajibkan pada shalat menjadi syarat bagi shalat itu sendiri. Menurut
sebagian ulama memang demikian umumnya. Namun oleh karena
"syarat" terkadang dapat dipisahkan dari "kewajiban", maka Imam
Ahmad mengatakan, "sesungguhnya shalat berjamaah hukumnya
wajib dan bukan sebagai syarat sahnya shalat."

Adapun makna lahiriah pernyataan tekstual Imam Syaf i
menyatakan bahwa shalat berjamaah adalah kewajiban sosial (fardhu
kifayah). lnilah yang menjadi pendapat di kalangan mayoritas ulama
rnadzhab Syaf i. Pendapat demikian dikemukakan pula oleh sejumlah
ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan pendapat yang
masyhur di kalangan ulama lainnya adalah bahwa shalat jamaah
hukumnya sunah mu'akkadafr (sunah yang sangat dianjurkan). para
pendukung pendapat terakhir ini menjawab makna lahiriah yang
terkandung dalam hadits pada bab ini dengan beberapa jawaban, di
antaranya:

Pertamo, penjelasan yang telah disebutkan dimuka.

Kedua,jawaban ini dinukil oleh Imam Al Haramain dari Ibnu
Khuzaimah -yang mana An-Nawawi telah menukil darinya
pernyataan yang mewajibkan shalat berjamaah soperti dikatakan oleh
Ibnu Bazizah- ia berkata, "sesungguhnya sebagian ulama
menyimpulkan dari hadits ini sendiri dalil yang menyatakan bahwa
shalat berjamaah tidak wajib. Hal itu karena Nabi SAW berkeinginan
untuk berangkat menemui orang-orang yang tidak turut berjamaah.
Seandainya shalat jamaah itu wajib, tentu Nabi SAW tidak akan
meninggalkannya pada saat beliau benar-benar berangkat mendatangi
mereka." Perkataan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa suatu
kewajiban bisa saja ditinggalkan karena sesuatu yang lebih wajib
darinya. Saya ([bnu Hajar) katakan, dalam hadits itu tidak ditemukan
indikasi bahwa beliau SAW tidak dapat melaksanakan jamaah
bersama sahabat lainnya.

Ketiga, jawaban yang dikatakan oleh lbnu Baththal dan
selainnya, "Apabila hal ini wajib, niscaya ketika memberi ancaman
untuk membakar, beliau SAW akan mengatakan, 'Barangsiapa yang
tidak turut shalat berjamaah niscaya shalatnya tidak sah'," karena
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waktu itu merupakan saat dibutuhkannya penjelasan. Namun hal ini
ditanggapi oleh lbnu Daqiq Al Id, "Sesungguhnya penjelasan kadang
dalam bentuk nash (tekstual), kadang pula berbentuk dilalah
(indikasi). Ketika beliau SAW bersabda, 'Sungguh aku
berkeinginan..-' dan seterusnya", maka hal ini menunjukkan
kewajiban, dan ini dianggap mencukupi sebagai suatu penjelasan."

Keempot, jawaban yang dikemukakan oleh Al Baji dan
selainnya, "Sesungguhnya hadits -yang tercantum di atas- disebutkan
dalam konteks teguran keras, dan tidak seperti makna yang
terkandung dalam lafazhnya. Akan tetapi maksudnya hanyalah
sebagai 'mubalaghah' (penekanan yang tegas). Hal ini dapat kita
pahami dimana beliau SAW mengancam dengan suatu hukuman yang
layaknya diperuntukkan bagi orang-orang kafir, dimana rjma'
menyatakan bahwa hukuman tersebut terlarang diberlakukan atas
kaum muslimin." Pendapat ini dijawab pula dengan mengatakan,
"Sesungguhnya ancaman tersebut dikeluarkan sebelum adanya
Iarangan menyiksa dengan api, karena sebelum larangan ini muncul,
hal itu diperbolehkan berdasarkan hadits Abu Hurairah yang akan
disebutkan dalam kitab tentang 'Jihad', dimana telah diterangkan
tentang bolehnya menyiksa dengan api, kemudian hal itu dilarang.
Dengan demikian, memahami ancaman itu sebagaimana makna yang
sebenarnya (hakiki) tidak terlarang."

Kelima, sikap beliau SAW yang tidak membakar mereka meski
telah mengeluarkan ancaman. Apabila shalat jamaah hukumnya wajib,
tentu beliau SAW tidak akan memaafkan mereka. Al Qadhi Iyadh
serta orang-orang yang sepaham dengannya mengatakan, "Dalam
hadits tersebut tidak ada penjelasan yang menerangkan bahwa Nabi
SAW berkeinginan membakar mereka, tapi beliau tidak
melakukannya."

An-Nawawi menambahkan, "Apabila shalat berjamaah
merupakan kewajiban individu (fardhu 'ain), tentu beliau SAW tidak
akan membiarkan mereka." Namun Ibnu Daqiq Al Id kembali
menanggapi dengan mengatakan, "Pandangan ini lemah, karena Nabi
SAW hanya melakukan suatu perbuatan yang boleh dilakukan.
Adapun sikap beliau yang tidak membakar mereka tidak dapat
dijadikan alasan bahwa masalah itu tidak wajib, sebab ada
kemungkinan mereka menyadari kesalahan dan tidak lagi
meninggalkan shalat berjamaah, yang karenanya mereka dicela oleh
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Nabi SAW." Di samping pada sebagian jalur periwayatan hadits ini,
telah disebutkan faktor yang menyebabkan Nabi SAW tidak
membakar mereka. Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Imam
Ahmad melalui jalur Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah dengan

lafazh, ,S-(r" 
'oVij ,r:it ail'; l;i,ir .fiir 3 "C!r q ?'Jllt d 6 )i

oif (Kalau hukan karena di rumah-rumah ada koum wanita serta

anak-anqk, niscaya aku akan melaltsanakan shalat Isya' lalu aku
perintahkan para pemuda untuk membakar mereka). (Al Hadits).

Keenam, sesungguhnya yang mendapat ancaman tersebut adalah
orang-orang yang meninggalkan shalat dan bukan sekedar
meninggalkan shalat berjamaah. Tapi jawaban ini tertolak oleh lafazh

riwayat Imam Muslim yang menyatakan, a'far o\l4X- 1 (Merekct

tidak menghadiri sholat [jamoahJ). Dalam riwayat Ajlan dari Abu

Hurairah yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, rOr' o'1.t4{-1

i{t jl (Mereka ticlak menghadiri shalat lsya' secctro berjamaah).

Dalam hadits Usamah bin Zaid yang dikutip oleh Ibnu Majah dari

Nabi SAW dikatakan, *'i ci.it \i c.,rrl;4t €'; ,f Jv) q4
(Hendaklah orqng-orang ilu berhenti meninggalkan shalat-shalat
jamaah atau aku akan membakar rumah-rumah mereka).

' Ketujuh, hadits tersebut dalam konteks anjuran untuk
menyelisihi perbuatan orang-orang munafik serta peringatan agar
tidak menyerupai mereka, bukan sekedar larangan meninggalkan
shalat berjamaah, maka tidak dapat dijadikan dalil tentang wajibnya
shalat berjamaah. Jawaban ini disinyalir oleh Az-Zain bin Al
Manayyar, dan mirip dengan alasan keempat.

Kedelapan, hadits ini berbicara tentang orang-orang munafik,
sehingga ancaman tersebut bukan karena meninggalkan shalat jamaah
secara khusus, sehingga tidak dapat dijadikan dalil tentang wajibnya
shalat berjamaah.

Pernyataan ini dikritik, karena tidak mungkin beliau SAW
demikian seriusnya mengurus kaum munafik atas tindakan mereka
meninggalkan jamaah, padahal telah diketahui bahwa tidak ada
(kewajiban) shalat atas mereka. Beliau SAW berpaling dan tidak
menghukum mereka padahal beliau SAW mengetahui apa yang
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tersembunyi dalarn benak mereka, dimana beliau SAW telah bersabda,

U.ttbi 'Sit- fii Lf ,rilr 
'o:.r;- 1 (Agar .iangan sampai monusia

memperbincangkan bahwa Muhammad membunuh para sahabalnya).

Tapi kritikan ini ditanggapi oleh lbnu Daqiq Al Id dengan mengatakan

bahwa kritikan ini tidak bisa diterima kecuali atas dasar bahwa

menghukum kaum munafik merupakan kewajiban bagi beliau SAW'
padahal tidak ada dalil yang menerangkan tentang hal itu.

Jika diketahui beliau SAW diberi hak memilih antara

menghukum atau membiarkan, maka sikap beliau SAW yang tidak
menghukum mereka bukan dalil bahwa hal itu tidak wajib. Adapun
yang tampak bahwa hadits ini berbicara tentang orang-orang munafik
berdasarkan sabda beliau SAW di awal hadits yang akan disebutkan

dalam empat bab kemudian, 7ir2 :ryt e ed, e'p;iii'rb ';
(Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik
daripada shalat Isya' dan Subuh) dan sabda beliau SAW, "Apabilct

salah seorang di antara merekn mengetahui..." dan seterusnya.

karena sifat seperti ini cocok dengan sifat orang-orang munafik dan

bukan sifat mukmin sejati. Akan tetapi yang dimaksud adalah nifak
maksiat (nifak perbuatan) bukan nifak kufur (nifak i'tiqad),
berdasarkan sabdanya dalam riwayat Ajlan,

" ' ? ,r;:rjr o't:W- I (Mereka tidak turut sertaF!'aJ' e
melalcsanakon shalat Isya' dengan berjamaah), dan sabdanya dalam

hadits Usamah, eoLit o'):r4!- 1 (Mereka tidak ikut berjamaah).

Lebih tegas daripada itu, sabda beliau SAW dalam riwayat Yazid bin

Al Asham dari Abu Hurairah seperti dikutip oleh Abu Daud, t'i ,i i
:i . . .i. or, ' t
y g, d €i e o'jd- (Kemudian aku mendatangi orang-orang,

ying'ilrotrt ii ,u*ah-rumah mereka, yang tidak ada alasan [udzur]
bagi mereka). Hal ini menunjukkan bahwa nifak mereka adalah nifak
maksiat dan bukan nifak kufur. Karena orang kafir tidak shalat di
rumahnya, bahkan ia hanya akan melakukan shalat di masjid apabila

atas dasar riya' (pamer). Apabila berada di rumahnya, maka

keadaannya sama seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT berupa

kekufuran dan memperolok-olok. Hal ini dinyatakan oleh Al

Qurthubi. Di samping itu, sabda beliau SAW pada riwayat Al
Maqburi, "Kalau bukan karena apa yqng ada di rumah-rumah itu
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berupu kaum wanilq dan anak-anaV' menunjukkan bahwa mereka
tidaklah kat-ir, karena membakar rumah-rumah orang kafir bila
mampu dilakukan, maka keberadaan kaum wanita dan anak-anak
tidak menghalangi maksud tersebut.

Sekiranya dikatakan bahwa maksud nifak dalam hadits adalah
nifak kufur, tetap saja tidak menunjukkan wajibnya jamaah. Sebab
bila demikian hadits itu berimplikasi bahwa meninggalkan jamaah
termasuk sifat orang-orang munafik, sementara kita telah dilarang
menyerupai mereka. Konteks hadits berindikasi wajib jika ditinjau
dari kecaman pedas bagi mereka yang tidak turut berjamaah.

Ath-Thaibi berkata, "Orang mukmin tidak rermasuk dalam
ancaman ini bukan dilihat dari sisi apabila ia mendengar adzan maka
ia boleh tidak berjamaah. Tapi dilihat dari sisi bahwa tidak berjamaah
adalah bukan menjadi kebiasaan mereka, namun merupakan sifat
orang-orang munafik. Hal ini berdasarkan perkataan lbnu Mas'ud
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ft i"qit *',-ilet-6i $-\'rn
';)u (Sungguh aku telah melihqt keadaan kami, dimana tidak ada

seorang pun yang tidak turut berjamuoh melainkon ia seorang
munafik).''

Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan
sanad shahih dari Umair bin Anas, bahwa paman-pamanku dari
kalangan Anshar bercerita kepadaku, mereka berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, qg, tirar{fi" 6 (Tidak akan turut serta mengerjakan

keduanya (shalat Isyo' don Subuh) seorong munofik), yakni shalat
Isya dan Subuh. Namun tidak dapat dikatakan bahwa hal ini
mendukung jawaban yang kedelapan, dimana seorang mukmin tidak
mungkin untuk tidak ikut shalat jamaah, hanya saja ancaman tersebut
ditujukan kepada mereka yang meninggalkan jamaah. Karena saya
katakan, bahkan riwayat ini mendukung apa yang telah saya sebutkan
di awal pembahasan, yakni yang dimaksud adalah nifak maksiat,
bukan nifak kufur. Atas dasar ini maka orang yang keluar untuk
berjamaah adalah mukmin sejati, bukan mukmim pelaku maksiat yang
boleh dikatakan sebagai munafik dalam makna majaz, berdasarkan
indikasi seluruh hadits.

Kesembilan, jawaban yang dikemukakan oleh sebagian ulama,
yakni kewajiban shalat berjamaah hanya pada awal Islam untuk
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menutup kesempatan bagi kaum munafik agar tidak turut shalat

berjamaah. Kemudian hal ini dinasakh (dihapus). Pandangan ini

dinukit oleh Al Qadhi lyadh. Mungkin pernyataan terjadinya nasukh

dapat diperkuat oleh ancaman pada hadits, yakni membakar dengan

api, sebagaimana akan diterangkan dengan jelas dalam kitab 'Jihad".
Demikian pula dengan adanya nasakh terhadap apa yang rnenjadi

implikasi daripada pembakaran, yaitu bolehnya memberi sanksi

hukuman harta. Dalil tentang nasakh terdapat pada sejumlah hadits

yang berbicara mengenai perbandingan antara shalat jamaah dengan

shalat sendirian, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya,

karena perbandingan tersebut menjelaskan bahwa masing-masing

memiliki keutamaan dan sebagai konsekuensinya adalah

diperbolehkannya shalat sendirian.

Kesepuluh, sesungguhnya yang dimaksud dengan shalat dalam

hadits adalah shalat Jum'at bukan shalat-shalat yang lain. Pandangan

ini didukung oleh Imam Al Qurthubi. Namun pendangan ini dibantah

oleh hadits-hadits yang secara tegas menyebutkan shalat Isya'. Tapi

masalah ini membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam, karena

hadits-hadits yang menyebutkan ancaman tersebut berbeda dalam

menentukan shalat yang dimaksud; apakah shalat Jum'at, shalat Isya',

atau shalat Isya' dan shalat Subuh? Untuk itu kita harus memahami

bahwa hadits-hadits tersebut mengungkap kejadian yang berbeda, atau

sebagiannya lebih kuat daripada yang lain. Sebab bila tidak demikian,

maka tidak dapat dijadikan dalil akan kewajiban shalat berjamaal"r,

karena hadits-hadits itu hanya bisa dijadikan dalil apabila telah nyata

yang dimaksud bukan shalat Jum'at. Hal ini disitir oleh Ibnu Daqiq Al
Id, seraya berkata, "Hendaknya diadakan penelitian terhadap hadits-

hadits yang berhubungan dengan masalah ini."

Kemudian saya meneliti hadits-hadits tersebut, dan saya

mendapatkan bahwa hadits yang menyebutkan shalat yang dimaksud

terdapat pada riwayat Abu Hurairah dan lbnu Ummi Maktum serta

lbnu Mas'ud. Adapun hadits Abu Hurairah yang disebutkan di bab ini
melalui riwayat Al A'raj telah mengisyaratkan bahwa shalat yang

dimaksud adalah shalat Isya' berdasarkan sabda beliau SAW di bagian

akhir, "Niscaya ia akan menghadiri shalat Isya'." Pada riwayat Imam

Muslim disebutkan, *Yakni shalat Isya' ." Demikian juga dalam

riwayat keduanya (Bukhari dan Muslim) dari Abu Shalih, dari Abu
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Hurairah dimana terdapat indikasi bahwa yang dimaksud adalah shalat
Isya' dan Subuh.

As-Siraj menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur di atas

bahwa yang dimaksud adalah shalat lsya', ia berkata di awal hadits,
"Sualu hari beliau SAIV mengakhirkan pelak.sanaan shalat Isya',
kemudian heliau keluar dan menclupuli munusia hanya sedikit, maka
beliqu SAl4/ marah." Lalu ia menyebutkan hadits selengkapnya.
Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur ini, "Yakni dua shalat; Isya'
dan Subuh." Sementara dalam riwayat Ajlan dan Al Maqburi yang

dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan dengan tegas bahwa yang

dimaksud adalah shalat Isya'. Kemudian riwayat-riwayat lain yang

dinukil dari Abu Hurairah tidak menjelaskan tentang shalat tersebut.
Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Waki', dari Ja'far bin
Burqan, dari Yazid bin Al Asham tanpa menyebutkan lafazhnya.
Nanrun lafazh sanad ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya
tanpa menentukan shalat yang dimaksud. Demikian pula halnya
riwayat As-Siraj dan selainnya melalui beberapa jalur dari Ja'far.
Ma'mar menukil pula dari Ja'far dengan lafazh yang berbeda dengan
apa yang diriwayatkan oleh para perawi lainnya dari Ja'far, dimana
beliau menyebutkan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat
Jum'at.

Riwayat Ma'mar ini dikutip oleh Abdurrazzaq serta Al Baihaqi,
namun Al Baihaqi memberi isyarat akan kelemahannya karena
tergolong syadz (cacat). Hal yang menerangkan kekeliruan Ma'mar
dalam riwayat itu terdapat pada riwayat Abu Daud dan Ath-Thabrani
dalam kitab Al Ausuth melalui jalur Yazid bin Yazid bin Jabir, dari
Yazid bin Al Asham, dimana ia menyebutkan hadits seperti di atas.

Yazid berkata, "Aku berkata kepada Yazid bin Al Asham,
"Wahai Abu Auf, apakah yang dimaksud shalat Jum:at atau shalat
lainnya?" Dia berkata, "Sungguh kedua telingaku telah tuli bila aku
tidak mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW tanpa
menyebut apakah ia shalat Jum'at atau shalat yang lainnya." Dari sini
menjadi jelas bahwa yang akurat dalam riwayat Abu Hurairah adalah
shalat yang dimaksud bukan shalat Jum'at secara khusus.

Adapun hadits Ibnu Ummi Maktum akan saya sebutkan, dimana
hadits tersebut selaras dengan hadits Abu Hurairah. Sedangkan hadits
Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Muslim menegaskan bahwa
yang dimaksud adalah shalat Jum'at, namun ini adalah hadits yang
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berdiri sendiri karena sumbernya berbeda dengan hadits Abu
Hurairah. Untuk itu salah satunya tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengkritik yang lain, rnaka keduanya dipahami sebagai dua kejadian
berbeda sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi serta
Al Muhib Ath-Thabari. Ibnu Ummi Maktum menukil riwayat yang
serasi dengan riwayat Abu Hurairah dalam menyebutkan shalat Isya'.
Riwayat ini dikutip oleh lbnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan Al
Hakim melalui jalur Hushain bin Abdurrahman dari Abdullah bin

Syaddad dari lbnu Ummi Maktum, 
'{lLt J] ,)t in' .,}.a }itt'S'rlir'oi

:#t ,F A'the;;-i-tt ,1'F ,i: ;,'ri U ,'iA :y, yb € a6,

d.A1 s.6'd)i. rt I' J'r-i i- ,JGi i&'1i ;.r 1ui $'';. € tt?lti

lL F f.n e 'rii .,t'1>w') l# 't*'"'Jt nj q brt -'t;t trj- lsri

'i 'p;- 'd3 .6'F$ |€ ,j6 tldrr ii;( iSi 6e'rngguhnyct
Rasulullah SAW menghadap manusia pada shalat Isya' seraya
bersabda, "Sungguh aku berkeinginan unluk mendatangi merekuyang
tidak turut shalat dan membakar rumah-rumah merekn." Ihnu Ummi
Moktum berdiri dan herkata, "Wahai Rasulullah, engkau teluh
mengetcthui apa yang ada padaku, dan tidak ada bagiku seorang
pembimbing *lmam Ahmad menqmbahkan- dan sesungguhnya antara
aku dengan masjid terdapat pohon-pohon dan kurma-kurma dan aku
tidak bisa mendapatkan pembimbing pada setiap u,aktu." Beliau
bersahda, "Apakah engkau mendengar adzan?" Ia menjau,ub, "Ya."
Beliau bersabdo, "Hadirilah'." Beliau tidak memberi keringanan
kepadanyct.\

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Jabir disebutkan, 'CJJ;i

rr ji Wy |{ 'iri s.irili (Apakah engkau mendengar aclzan? Ia

menjav'ab, "Ya." Beliau bersabda, "Datangilah meskipun dengan
merangkak. "). Namun hadits ini dipahami oleh ulama bahwa Ibnu
Ummi Maktum tidak kesulitan untuk berjalan seorang diri
sebagaimana kondisi kebanyakan orang-orang buta.

Ibnu Khuzaimah dan lainnya berpegang pada hadits Ibnu Umrni
Maktum dalam menyatakan kewajiban shalat berjamaah pada semua

shalat fardhu. Lalu mereka mendukungnya dengan hadits yang

disebutkan pada bab ini serta hadits-hadits yang memberi rukhshah
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(keringanan) untuk tidak turut shalat berjamaah. Mereka berkata.
"Sesungguhnya keringanan tidak diberikan kecuali atas suatu
perbuatan yang wajib." Tapi pernyataan ini perlu dikaji kembali.

Di balik semua penjelasan di atas terdapat masalah lain yang
dinyatakan oleh lbnu Daqiq Al Id sebagai konsekuensi dari pandangan
mereka yang hanya berpegang dengan makna harfiah nash tanpa
memperhatikan arti maknawiahnya. Yaitu bahwa sesungguhnya shalat
ini berkaitan dengan shalat tertentu, maka kewajiban berjamaah hanya
ada pada shalat tersebut dan tidak ada pada shalat-shalat yang lain.
Lalu beliau mengisyaratkan perbedaannya dengan merujuk kepada
indikasi hadits vang bersifat umunr. Akan tetapi perkataan beliau
bahwa yang demikian itu merupakan pandangan orang-orang yang
berpegang pada makna harfiah nash perlu dikritisi,22 karena kaidah
memahami hadits muthlaq (tanpa batasan) di bawah konteks hadits
muqayyad (yang memiliki batasan) mengarah kepada pendapat tadi.
Hal itu tidak berarti meninggalkan makna hadits, sebab selain shalat
Isya' dan Subuh merupakan waktu yang penuh kesibukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan aktivitas lainnya. Adapun shalat
Zhuhur dan Ashar, cukup jelas bagainrana kesibukan yang dilakukan
manusia pada dua waktu tersebut. Sedangkan shalat Maghrib
umumnya adalah waktu dimana orang-orang kembali ke rumah-rumah
mereka serta saat untuk makan dan minum, khususnya bagi mereka
yalg menjalankan ibadah puasa, apalagi waktunya yang cukup
singkat. Berbeda dengan shalat Isya' dan Subuh, maka tidak ada
alasan bagi mereka yang tidak berjamaah, kecuali karena malas yang
tercela.

2l 
Pr'rn1'alaan ini dan sctcrusnl,a kurang tepat. ),ang benar adalah apa yang dikarakan olch

lbnu Khuzaimah dan sclainnya yang merva.iibkan shalat berjamaah pada scmua shalat lhrdhu.
Sesungguhnl'a kaidah memahami hadits muthlag (tanpa batasan) di barvah konteks hadits
muclayyad (1'ang mcmiliki batasan) dapat dibenarkan pada saat tidak ditemukan dalil yang
menunjukkan bahwa nash terscbut bs'rsifat umum. Scmentara pada hadits ini telah dilemukan
dalil )'ang menuniukkan bahwa pcrsoalan tersebut bersilat umum, scpcrti hadits.
"llarangsioptr yang mendengar ad:an lalu tidak datang (shalal berjamaah), maka tidak adct
sholat baginl,a kecuali kareno suatu udrr." Dcmikian pula dengan hadits-hadits lain yang
disitir olch lbnu Ila.iar pada bab ini. Adapun pcnycbutan shalat ls1.a' dan shalat Subuh pada
scbagian.ialur pcrirvayatan tidak bcrarti kcwa.iiban shalat ber.iamaah khusus pada kcdua shalat
ini, karena ada kemungkinan orang-orang yang diancam terscbut tidaklah nreninggalkan
shalat .iamaah kecuali pada kedua shalat tadi. sebagaimana hal itu tclah diiclaskan pada
bcrbagai rirval'at. Di sarnping itu. hikmah disyariatkannya shalat bcr.lanraah bcrkonsekucnsi
hahrva ia mcncakup seluruh shalat lardhu. lYallahu a'lam.
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Di samping itu, melakukan kedua shalat tersebut secara
berjamaah merupakan cara menyatukan para tentara yang sedang
berperang pada pagi dan sore hari, agar mereka mengakhiri siang dan
memulai hari baru dengan ketaatan.

Dalam riwayat Ajlan dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam
Ahmad tercantum keterangan bahwa ancaman itu khusus bagi mereka
yang ada di sekitar masjid. Adapun penjelasan sehingga shalat Isya'
dan fajar sangat berat bagi orang-orang munafik dibanding shalat-
shalat yang lain, akan disebutkan pada pembahasan berikutnya. Saya
telah menjelaskan persoalan ini dengan panjang lebar, karena adanya
keterkaitan pandangan satu sama [ain. Di tempat itu saya telah
menyebutkan pula sepuluh jawaban yang dikemukakan oleh mereka
yang tidak mewajibkan shalat berjamaah, dimana hal itu tidak
ditemukan secara keseluruhan pada selain penjelasan ini.

:yr e q.i$ (demi Dzat yang iiwaku bererda di tangan-Nya\

Ini adalah sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi SAW.
Maksudnya, bahwa urusan jiw-a berada di tangan Allah SWT, yakni
ketetapan dan pengaturannya.'3 Dalam hadits ini terdapat keterangan
bolehnya bersumpah dalam hal yang tidak diragukan untuk
mengingatkan keagungannya. Hadits ini juga merupakan bantahan
bagi mereka yang tidak menyukai bersumpah atas nama Allah secara
mutlak.

i-U.6 U qfu berkeinginan) Makna 'Al Hamm'adalah tekad.

dan ada pula yang mengatakan lebih rendah dari tekad. Imam Muslim
memberi tambahan pada bagian awalnya, "Bahwasanya beliau SAW
kehilangan beberapa orang pada sebagian shalat, maka beliau
bersabda,'Aku berkeinginan...."' Tambahan ini memberi keterangan
tentang sebab yang melatar-belakangi adanya hadits di atas.

)r: it l-il.ei 'i (kemudian aku pergi kepada beberapa laki-

laki), Yakni aku mendatangi mereka dari arah belakang. Al Jauhari
berkata, "Dikatakan 'khaalafa ilaa fulaanl yakni mendatanginya
apabila orang itu tidak datang kepadanya. Atau maknanya, saya

" Yorg demikian itu karena Allah SWT sebagai pernilik dan pengaturnl,a. Pada hadits ini
terdapat scjumlah taidah, di antaranya pcnetapan (itsbat\ Allah SWT rncmiliki tangan scsuai
dengan apa yang layak bagi-Nya. sebagaimana halnya pada sil'at-sifat vang lain. Allah SWl'
suci dari segala persamaan dcngan makhluk, memiliki sit'at sempurna vang layak untuk-Nya.
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menyelisihi2a perbuatan yang telah saya tampakkan berupa
pelaksanaan shalat, dimana saya meninggalkannya lalu pergi kepada
mereka. Atau maknanya, saya menyelisihi persangkaan mereka bahwa

saya sibuk dengan urusan shalat sehingga tidak mungkin mendatangi
mereka. Atau maknanya, saya tidak turut shalat lalu pergi melakukan
maksud seperti di atas. Adapun penyebutan kata'laki-lofti' bermakna
bahwa wanita dan anak-anak tidak termasuk cakupan hukum
tersebut."

'P 1n,ot mereka) Hal ini mengindikasikan bahwa siksaan itu

tidak terbatas pada harta, bahkan yang menjadi tujuan pembakaran

adalah orang-orang tersebut, sementara rumah hanyalah konsekuensi
karena mereka tinggal di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari

jalur Abu Shalih disebutkan, W i * tftl 'O?6 (Aku akan

membakar rumah-rumah alas (kesalahan) orong-orong yang ada di
dalamnya).

u'ri, ltulung) Al Khalil berkata, "Al Araq adalah tulang tanpa

daging. Adapun apabila tulang tersebut ada dagingnya, maka
dinamakan 'arq'." Sementara dalam kitab Al Muhksm diriwayatkan
dari Al Ashma'i, "Al Arq maknanya sekerat daging." Sedangkan Al
Azhari berkata, "Al Arq adalah bentuk tunggal dari kata Al Araq, yaitu
tulang yang telah dihilangkan dagingnya dan hanya tersisa lapisan
daging yang tipis. Lalu tulang ini dihancurkan dan dimasak kemudian
daging yang masih menempel dapat dimakan, selanjutnya tulang
tersebut dijemur di bawah matahari. Dikatakan 'aroqtu alJahma'
artinya aku mengerat daging dari tulang dengan gigiku."

.i
C61r'j (atau daging) Al Khalil berkata, "la adalah daging yang

terdapat di antara dua kuku kambing." Hal ini diriwayatkan oleh Abu
Ubaid, seraya berkata, "Aku tidak tahu apa alasannya." Al Mustamli
menukil dalam riwayatnya pada kitab Al Ahkam dari Al Firabri, ia
berkata, "Yunus telah meriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman,
dari Bukhari, dia berkata, 'Kata mirmast artinya daging yang terdapat
di antara dua kuku kambing'."

2' Dikutokun maknanya dcmikian karcna lafazh ukhaatdu jugabermakna "Aku menyelisihi"
pcncri.
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Al Akhfasy berkata, "Mirmaal adalah sejenis mainan yang
mereka lakukan dengan menggunakan anak panah, dimana mereka
memanah ke arah gundukan pasir yang telah ditentukan. Barangsiapa
yang berhasil menancapkan anak panahnya di sana, maka dialah yang
menang."

Saya (lbnu Hajar) katakan, "Cukup jauh kemungkinan makna
ini yang dimaksud oleh hadits, karena dalam hadits diungkapkan
dengan lafazh totsniyah (bentuk ganda). Al Harbi meriwayatkan dari
Al Ashma'i bahwa kata"mirmoat" betarli anak panah yang mengenai
sasaran. Dia berkata" "Hal ini didukung oleh riwayat yang telah
diceritakan kepadaku -kemudian beliau menyebutkan jalur
periwayatan Abu Rafi' dari Abu Hurairah- sama seperti hadits di atas

dengan lafazh, ii 1*;613 i 'eb'i oS ,f i:Xbhrlas r'sy ni'oili 'j

J.J l6F (Sekiranya salah seorang di antara mereka apabila turut

serto melaksarulean shalat Isya^ bersamaku, akon mendapatkan
daging leambing yang gemuk atou dua anok ponah, niscaya mereka
akon melakulunnya)."

Pendapat lain mengatakan bahwa kata "mirmaat" berarli anak
panah yang digunakan oleh pemula untuk berlatih, dan ia adalah anak
panah yang tidak diruncingkan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Hal ini
didukung oleh lafazh talsniyah pada hadits, karena lafazh ini
berindikasi terjadinya penggunaan yang berulang kali. Berbeda
dengan anak panah yang diruncingkan dan digunakan saat perang,
dimana ia tidak digunakan dua kali."

Az-Zamakhsyari berkata, "Menafsirkan kata' mirmaal' dengan
arti anak panah tidak mempunyai landasan yang kuat. Penafsiran ini
tertolak karena sebelumnya telah disebutkan kata'al arq' (tulang)."
Namun lbnu Atsir memberi penjelasan, "Oleh karena sebelumnya
telah disebutkan tulang gemuk (besar) dimana ia masuk kategori
makanan, maka diikuti dengan menyebutkan dua anak panah, karena
hal ini termasuk alat permainan yang melalaikan."

Hanya saja pada hadits ini kata "tulang" diberi sifat gemuk
(besar) dan "mirmool " diberi sifat baik, agar ditemukan faktor yang

mendorong jiwa untuk mendapatkannya. Di sini terdapat celaan bagi
mereka yang tidak turut shalat berjamaah, dimana mereka disifati
sebagai orang-orang yang rakus terhadap sesuatu yang rendah, baik
berupa makanan maupun permainan, sehingga dapat melalaikan
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perkara yang dapat menghasilkan derajat yang tinggi serta tempat
yang mulia.

Pelaiaran yane danat diambil

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang dapar dipetik, di
antaranya:

l. Mendahulukan ancaman daripada siksaan (hukuman). Karena
suatu kerusakan apabila dapat dihilangkan dengan teguran yang
paling ringan, maka hal itu telah mencukupi dan dapat
menggantikan hukuman yang paling besar. Hal ini telah disitir
oleh Ibnu Daqiq Al ld.

2. Boleh memberi hukuman harta, sebagaimana dijadikan dalil
oleh sejumlah ulama yang berpendapat demikian dalam
madzhab Maliki dan lainnya. Namun pandangan ini perlu
dianalisa kembali berdasarkan apa yang telah kami sebutkan,
karena adanya kemungkinan bahwa pembakaran itu masuk
kaidah, o'Suatu kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan
sesuatu, maka sesuatu ini menjadi wajib hukumnya." Juga
karena secara lahiriah mereka menyembunyikan diri di rumah-
rumah mereka, sehingga hukuman atas mereka tidak dapat
dilakukan kecuali dengan membakar rumah-rumah tempat

' mereka berlindung.

3. Boleh menghukum pelaku dosa tanpa sepengetahuan mereka,
karena beliau SAW berkeinginan untuk menghukum mereka
pada waktu beliau sedang sibuk melakukan shalat berjamaah.
Pada kondisi demikian beliau SAW hendak datang dengan tiba-
tiba, sementara mereka yakin tidak akan ada yang mengetuk
rumah mereka pada saat tersebut.

Dari konteks hadits terdapat indikasi bahwa beliau SAW
telah mencegah mereka melakukan perbuatan demikian melalui
sabdanya. OIeh sebab itu, mereka pantas mendapatkan ancaman
yang diwujudkan dengan tindakan. Hadits ini diberi judul oleh
Imam Bukhari pada pembahasan Al Asykhosfi (individu) dan Al
Ahkaam (hukum-hukum) dengan "Bab mengeluarkan pelaku
maksiat serta pencetus keraguan dari rumah-rumah setelah
mereka diketahui". Maksud beliau adalah; barangsiapa di antara
mereka yang dituntut karena suatu hak yang ada padanya, lalu ia
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bersembunyi di rumahnya maka ia harus dikeluarkan dengan

segala cara, sebagaimana beliau SAW ingin mengeluarkan
orang-or:rng yang tidak ikut shalat berjamaah dengan cara

membakar rumah-rumah mereka

Hadis ini telah dijadikan dalil oleh lbnu Al Arabi serta

ulama lainnya tentang disyariatkannya membunuh orang yang

meninggalkan shalat karena meremehkannya. Tapi pendapat ini
mendapat bantahan. Riwayat Abu Daud yang menyebutkan

bahwa mereka mengerjakan shalat di rumah-rumahnya semakin

melemahkan pandangan tadi- Hanya saja hadits ini bisa

dijadikan dalil untuk mendukung pendapat di atas melalui sisi

yang lain, yakni apabila mereka pantas dibakar dengan sebab

meninggalkan salah satu sifat shalat yang terpisah darinya -baik
kita katakan sifat ini sunah atau wajib- maka orang yang

meninggalkannya lebih pantas mendapatkan hukuman itu. Akan
tetapi tindakan melakukan pembakaran tidak selamanya

mengakibatkan terjadinya pembunuhan, karena bisa saja orang
itu melarikan diri atau api tersebut dipadamkan setelah maksud

untuk menteror mereka tercapai.

SaMa beliau SAW yang terdapat dalam riwayat Abu
Daud, "Tok ado bagi mereko alasan" memberi keterangan

bahwa udzur (alasan) tertentu dapat melegitimasi sikap
seseorirng yang tidak turut shalat berjamaah, meski kita
mengatakan hukumnya adalah wajib. Demikian pula halnya

dengan shalat Jum'at.

Terdapat keringanan bagi imam atau orang yang mewakilinya
untuk meninggalkan shalat berjamaah untuk mengeluarkan

mereka yang bersembunyi di rumah-rumah mereka dan

meninggalkan shalat berjamaah-

Para ulama telah menyebutkan alasan yang membolehkan

seseoftrng untuk tidak ikut shalat berjamaah, di antaranya rasa

takut bila orang yang berutang melarikan diri. Hal ini karena

para pelaku dosa ditinjau dari sisi imam (pemimpin) sama

seperti orang-orang yang berutang.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya seorang yang utama menjadi

imam meski di sana ada orang yang lebih utama darinya, bila
hal itu mempunyai kebaikan (maslahat). Ibnu Bazizah

4.

5.
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6.

menanggapi, "Pernyataan ini kurang tepat, karena orang yang
lebih utama dalam konteks hadits ini dianggap tidak berada di
tempat. Maka apabila seperti itu tidak ada perbedaan tentang
kebolehannya."

Ibnu Al Arabi berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan
bolehnya menghancurkan tempat-tempat maksiat sebagaimana
pendapat madzhab Imam Malik. Tapi hal ini dibantah dengan
mengatakan bahwa kebolehan tersebut telah mansukh2s (sudah
tidak berlaku) sebagaimana halnya hukuman harta, wallahu
a'lam.

30. Keutamaan Shalat Berjamaah

.';1 r*X e'Ji .ull;t iiu r:1 

";\i 
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645. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Shalat berjomaah lebih utama dibanding shalat sendirian dengan
lerpqut duo puluh tujuh derajat."

25 Pernyataan lbnu Ha.iar bahwa hal itu telah mansttkh (dihapus hukumnya) tidaklah tcpat.
bahkan yang bcnar hukum tersebut masih berlaku. Adapun dalilnya sangat banyak dan tclah
dikcnal pada pembahasannya, di antaranya adalah hadits di bab ini. Adapun yang mansukh
hanyalah mcngadzab dengan api.

.GG ,*') iv:r, oii; P'& $ r-.u Jl cJU ;;iie}
Biasanya Al Aswad apabila tidak sempat mendapatkan shalat

jamaah, maka dia pergi ke masjid yang lain.

Anas datang ke masjid dan shalat telah selesai dilakukan, maka
dia adzan dan qamat lalu shalat berjamaah.

:y ,j6

FATHI'L BAARI _ 153



o
Dt.
J-*Jl

646. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwasanya ia mendengar Nabi

SAW bersabda, "shalat jumaah melebihi shalat sendirian dengan

terpaut dua puluh lima derajat."

-sv,ir.i'i} (:ry,:J;.e9rf '+ itv P'ti;
Jt'J12J :t:*-)t €.,Y')r:iG ,'{*'i ^lL ilt & dt J;)
e'; $y ^ir ui: ,rb t-h't t* :- g.'t y e. r")(*

E'f i>,2r\\Lf y ,*:ir J\;; i i*';t'#:t)

f n & tiY ,;+ Q. ^L'u;'r'^*'r;4 'J'.;i. \\,t*t
\'1 ,'oiL'rr"#t y'k'ii, ,i:l,i €it; ti ^)L kKy"":t

.;;s,*sr'.wt v tfu e gLi sr;

647. DariAl A'masy, dia berkata, aku mend ,nf*Abu Shalih berkata;

aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "shalat seseorang dalam suatu iamaah dilipatgandakan

daripada shalatnya (sendirion) di rumahnya dan di pasarnya dengan

rlua puluh tima kali lipat. Yang demikian itu apabila ia berwudhu

seroya memperbaiki wudhunya, kemudian keluar ke masiid. Tidak ada

yang mengeluarkannya ftecuali shslat, makn ia tidak melangkrthkan

satu langkah melainfton dianglrut untuknya satu derajat dan dihapus

darinya satu l<esalahan. Apabila dia shalat, maka para malaikat

senanfiasa bershalawat kepadarrya selama ia berada di tempal

shalatnya. (Para malaiknt mengotakan), 'Ya Allah, berilah shalawat

fteberknhan) kepadanya. Ya Attah, berilah rahmal kepadanya'. Salah

seorong di antara kamu senantiasa berada dalam shalat selama ia

menunggu shalat."
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Keterangan Hadits:

Menurut lbnu Al Manayyar bahwa makna lahiriah judul bab ini
(kcutamaan shalat beriqmauh) bertentangan dengan judul bab
sebelumnya. Kemudian dia menjelaskannya secara panjang lebar. tapi
dari keterangan tersebut dapat 'ditarik kesimpulan bahwa suatu
kewajiban tidak berarti tidak memiliki keutamaan, tetapi keutamaan
itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, maka yang dimaksud
hadits tersebut adalah penjelasan tentang tambahan pahala bagi shalat
jamaah dibanding shalat sendirian.

33:1i is€ 1(dan biasanya Al Aswad) Dia adalah Ibnu Yazid An-

Nakha'i, salah seorang tabi'in senior. Atsar ini telah disebutkan
beserta sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih yang

lafazhnya, :'g * ,iy abV;nt ii;6 ri1 (Apabila lupur tlarinya .shalat

ber.jamaah di masjid kaumnya). Adapun konteks atsar ini dengan
judul bab adalah kalau bukan karena adanya keutamaan shalat
berjamaah menurutnya, niscaya dia tidak akan meninggalkan
keutamaan shalat di awal waktu serta mempercepat melaksanakan
kewajiban daripada pergi ke masjid yang lain.

Menurut saya, maksud Imam Bukhari menyebutkan atsar Al
Aswad dan Anas adalah sebagai isyarat bahwa keutamaan yang
dis.ebutkan pada hadits-hadits ini terbatas pada mereka yang

berjamaah di masjid bukan mereka yang berjamaah di rumahnya,
sebagaimana yang akan dibahas ketika menjelaskan hadits Abu
Hurairah. Karena apabila melakukan shalat berjamaah tidak khusus di
masjid, maka Al Aswad akan melakukan shalat berjamaah di
tempatnya tanpa harus berpindah ke masjid lain hanya untuk
mendapatkan jamaah. Demikian pula Anas, ia tidak akan pergi ke
masjid Bani Rifa'ah seperti yang akan diterangkan.

!.O U. ;i ,b: (Anas bin Malik datang) Riwayat ini disebutkan

beserta sanadnya oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya melalui jalur Al
Ja'd Abu Utsman, ia berkata, "Anas bin Malik melewati kami di
masjid Bani Tsa'labah." Lalu dia menyebutkan seperti di atas, seraya

mengatakan, "Yang demikian itu terjadi saat shalat Subuh." Di
dalamnya disebutkan, 'oBeliau memerintahkan seseorang untuk adzan
dan qamat, kemudian beliau shalat mengimami para sahabatnya."
Riwayat ini dikutip pula oleh Ibnu Abi Syaibah melalui beberapa jalur
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dari Al Ja'd. Sementara Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abu
Abdush-Shamad dari Al Ja'd seperti di atas, seraya berkata, "Masjid
Bani Rifa'ah." Dia berkata pula, "Maka Anas datang bersama sekitar
dua puluh anak-anaknya." Hal ini mendukung apa yang telah kami
sebutkan tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masjid.

iii, ,fu W y@, 'a:t* ltlrotot beriamaah lebih utuma

claripacla shalat sendirian\. Kata al fudzdz 11iir; berarti menyendiri.

Dikatakan, 'thdzdza rajulun min oshhaabihi (seseorang menyendiri

dari teman-temannya)", yakni apabila ia tinggal seorang diri tanpa ada

sahabat yang menemaninya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari

Ubaidillah bin Umar, dari Nafi dengan penyajian yang lebih jelas, iy;
oi,j & 

'b 
f"i f@, e ,h}t (Shalat seseorang heriamaah

melebihi doripadct shalatnya seorang diri).
,..,,.
+1t u-t't f.(dengan terpaut dua puluh tuiuh derajat) At'

Tirmidzi berkata, "Kebanyakan perawi yang menukil hadits ini dari
Abu Hurairah mengatakan, 'Dua puluh lima deraiat' kecuali [bnu
Umar, dimana ia mengatakan,'Dua puluh tujuh deraiat'."

Saya (lbnu Hajar) katakan, tidak ada perbedaan riwayat dari
beliau mengenai hat itu kecuali riwayat yang dikutip oleh

Abdurrazzaq, dari Abdullah Al Umari, dari Nafi', dimana dia berkata,

"Duu puluh lima derajar." Akan tetapi Al Umari adalah seorang

perawi yang lemah. Kemudian tercantum dalam riwayat Abu Awanah

dalam kitab Mustakhrai-nya melalui jalur Abu Usamah dari

Ubaidillah bin Umar dari Nafi, dimana dia berkata, "Dua puluh lima
derajat." Akan tetapi riwayat ini dianggap syadz (ganjil) karena

menyelisihi riwayat yang dinukil oleh para pakar di antara murid-
murid Ubaidillah serta murid-murid Nafi', meskipun Abu Usamah

adalah seorang perawi yang tsiqah (terpercaya) pula.

Adapun riwayat yang tercantum dalam Shahih Muslim melalui

riwayat Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi' menyebutkan dengan

lafazh, i"*t V @ua puluh lebih), tidak berbeda dengan riwayat

para huffazh (pakar hadits), karena kata g.,;1 bisa saja berarti tujuh.

Sedangkan selain lbnu Umar telah dinukil melalui ialur shahih datr

Abu Sa'id dan Abu Hurairah seperti di bab ini, dari Ibnu Mas'ud yang
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dikutip oleh Imam Ahmad dan lbnu Khuzain'rah, dari Ubay bin Ka'ab
yang dikutip oleh lbnu Majah dan AI Hakim, serta dari Aisyah dan
Anas yang dikutip oleh As-Sarraj. Diriwayatkan pula melalui
beberapa jalur periwayatan lemah dari Mu'adz, Shuhaib, Abdullah bin
Zaid dan Zaid bin Tsabit, semuanya dikutip oleh Ath-Thabrani.
Semuanya menyebutkan "dua puluh lima derajat" kecuali riwayat
Ubay yang mengatakan, "dua puluh empat atau dua puluh lima
derajat", yakni disertai unsur keraguan.

Selain riwayat Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad
dikatakan, "Dua puluh tujuh derajat", namun pada sanadnya terdapat
Syarik Al Qadhi yang lenlah hafalannya. Kemudian dalam riwayat

Abu Awanah disebutkan dengan lafazh i-*i f. (dua puluh lebih).

namun ini tidak berbeda dengan riwayat lainnya karena kata al bidh'u
bisa saja bermakna lima. Dengan demikian semua riwayat kembali
kepada "dua puluh tujuh dan dua puluh lima", karenanya tidak ada
pengaruh bagi keraguan yang ada. Hanya saja para ulama berbeda
pendapat dalam menentukan mana di antara keduanya yang lebih
akurat. Sebagian mengatakan yang lebih akurat adalah riwayat yang
menyatakan dua puluh lima, karena para perawinya lebih banyak.
Namun ada pula yang mengatakan dua puluh tujuh, karena terdapat
tambahan dari perawi 'odil' (tidak fasik) serta 'hafizft ' (pakar hadits).

. Demikian pula terdapat perbedaan di tempat lain dari hadits ini,
yaitu tentang kata penghitung dari bilangan yang ada. Pada semua

riwayat diungkapkan dengan kata *jt (derajat) atau tanpa

menyebutkannya. Berbeda dengan jalur-jalur periwayatan dari Abu
Hurairah, dimana pada sebagiannya diungkapkan dengan kata Uia

(lipat) pada sebagiannya dengan kata ,;'i @agian) dan ,udu

sebagiannya dengan kata L'jt (derajat), sedangkan pada sebagian

lainnya dengan kata iy- (shalat). Adapun yang terakhir ini tercantum

pula pada sebagian jalur periwayatan hadits Anas. Secara lahiriah
bahwa yang demikian itu berasal dari para perawi, dan ada pula
kemungkinan hal itu merupakan gaya bahasa dalam
mengungkapkannya.
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Adapun perkataan lbnu Atsir, "Hanya saja dikatakan 
'^z's'>

(derajat) dan bukan t;'*, tki, tii atau yang sepertinya, karena yang

dimaksud adalah pahala yang dating dari atas. Demikian pula halnya

dengan derajat, dimana derajat (tingkatan) itu menuju ke arah atas.'o

Seakan-akan beliau mengatakan hal ini atas dasar bahwa lafazh

dasarnya adalah ..deraja1", sedangkan yang lainnya hanyalah

perubahan dari para perawi. Akan tetapi perkataan beliau yang

menafikan t<ata r"i ddak tepat, karena lafazh ini terbukti dinukil

melalui riwayat yang akurat. Demikian pula hanya dengan kata rii^a

(tipat).

Para ulama berusaha mengompromikan antara riwayat yang

menyebutkan "dua puluh lima" dan "dua puluh tujuh" dengan

beberapa cara:

Perlama, sesungguhnya menyebutkan angka yang kecil tidaklah

menafikan angka yang besar. Pendapat ini merupakan perkataan

mereka yang tidak'beriedoman dengan "mqfhum al 'adad''26 Akan

tetapi pendapat ini telah dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab

Syah'i, dan dikatakan bahwa ini termasuk pernyataan tekstual dari

sang imam. Atas dasar ini dikatakan:

Kedua, kemungkinan beliau sAw diberitahu tentang dua puluh

lima, kemudian Allah SWT memberitahukan tambahan keutamaan,

yaitu dua puluh tujuh. Akan tetapi hal ini membutuhkan penelitian

sejarah, mana di antara kedua riwayat itu yang lebih dahulu. Di

samping itu, bolehnya nosakh dalam keutamaan merupakan masalah

yung ail".selisihkan. Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa riwayat

y*g *.nyebutkan "dua puluh lima" lebih dahulu daripada riwayat

VunE menyebutkan ..dua puluh tujuh", tapi kita masih dapat

merigatakan bahwa keutamaan-keutamaan yang berasal dari Allah

SWT bisa saja bertambah tapi tidak bisa berkurang'

Ketiga, sesungguhnya perbedaan kedua angka itu disebabkan

perbedaan kata p"rrghit,rngnya. Atas dasar ini maka dikatakan;

2u Malhum adad adalah makna irnplisit yang terkandung _di balik penyebutan

bilangan. Misalnya bila dikatakan "pahala shalat jamaah lebih (ada penambahan)

dua i'uluh lima lali dibandingkan shalat sendirian," berarti pahala tersebut tidak

rnungkin dua puluh enam, dua puluh tujuh dan seterusnya' -penerj'
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sesungguhnya kata ne.li (derajat) lebih kecil daripada kata tr'*
(bagian). Namun pandangan ini dikritik, karena perawi yang menukil

kata +;3 menukil pula kata tri. Sebagian mereka mengatakan,

"Kata rri lbagian) berlaku di dunia, sedangkan kata ozj'> (derajat)

berlaku di akhirat." Pandangan ini juga berdasarkan perbedaan kedua
kata tersebut.

Keempat, perbedaan tersebut berdasarkan jauh dekatnya
seseorang dari masjid.

Kelimu, perbedaan tersebut tergantung kondisi orang yang
shalat, seperti lebih berilmu atau lebih khusyuk.

Keenam, perbedaan juga karena tempat pelaksanaan shalat.
yakni shalat yang dilakukan di masjid berbeda dengan di tempat
lainnya.

Ketujult, perbedaan juga dikarenakan menunggu shalat atau
tidak.

Kedelapan, perbedaan tersebut juga berdasarkan apakah ia
mendapatkan seluruh shalat atau hanya sebagiannya.

Kesembilsn, perbedaan juga tergantung banyak sedikitnya
jamaah yang hadir.

Kesepulult,"dua puluh tujuh" derajat khusus untuk shalat fajar
(Subuh) sedangkan "dua puluh lima" derajat khusus untuk shalat lsya.
Ada pula yang mengatakan "dua puluh tujuh" derajat khusus untuk
shalat Subuh dan Ashar, sedangkan "dua puluh lima" derajat bagi
shalat-shalat lainnya.

Kesebelas, o'dua puluh tujuh" khusus untuk shalat-shalat
jahril,ah (yakni shalat yang dikeraskan bacaannya) sedangkan "dua
puluh lima" khusus untuk shalat-shalat sirriyah (shalat yang tidak
dikeraskan bacaannya). Pandangan ini menurutku lebih tepat
berdasarkan alasan yang akan saya sebutkan.

Sesungguhnya hikmah penyebutan angka tersebut secara khusus
tidak dapat diketahui maknanya. Ath-Thaibi menukil dari At-Turbisyti
yang kesimpulannya, "Sesungguhnya yang demikian itu tidak dapat
diketahui berdasarkan pendapat, bahkan penjelasannya harus
dikembalikan kepada ilmu kenabian, dan ilmu para cendekiawanpun
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tidak mampu menganalisanya secara keseluruhan." Dia mengatakan,
"Mungkin faidahnya adalah mengumpulkan kaum muslimin dalam
satu barisan seperti barisan para malaikat, mengikuti imam
(pemimpin), menampakkan syiar Islam dan lain sebagainya." Seakan-
akan dia mengisyaratkan penjelasan yang telah saya sebutkan dari
selainnya. Sedangkan mereka yang mengklaim bahwa apa yang
disebutkannya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan, sungguh
tidak memahami apa yang dimaksud olehnya.

Al Karmani mensinyalir kemungkinan lain, yakni sesungguhnya
yang menjadi dasar adalah shalat fardhu yang berjumlah lima waktu.
Lalu jumlah tersebut hendak diperbanyak, maka dikalikan dengan
jumlah yang sama sehingga hasilnya adalah dua puluh lima. Al
Karmani menyebutkan kesesuaian lain bagi angka dua puluh tujuh
dari sisi bahwa jumlah rakaat shalat fardhu beserta shalat-shalat sunah
yang menyertainya (sunah rawatib) semuanya adalah dua puluh tujuh
rakaat. Adapun ulama lainnya mengatakan, "Sesungguhnya kebaikan
shalat adalah sepuluh. Apabila digabungkan dengan orang lain, maka
jumlahnya menjadi dua puluh. Kemudian jumlah ini ditambah dengan
jumlah shalat lima waktu, maka hasilnya adalah dua puluh lima. Atau
ditambahkan jumlah hari dalam sepekan (sehingga semuanya
berjumlah dua puluh tujuh)." Tapi cukup jelas bagaimana rusaknya
pandangan ini. Sebagian mengatakan bahwa bilangan terdiri dari
puluhan, ratusan dan ribuan. Sebaik-baik persoalan adalah yang
pertengahan. Dengan demikian yang dijadikan patokan adalah
bilangan ratusan, sementara angka yang tertera pada hadits adalah
seperempat dari bilangan tersebut. Perkataan ini lebih fatal dari yang
sebelumnya-

Saya membaca manuskrip (tulisan tangan) Syaikh Al Balqini
yang beliau cantumkan dalam kitab Al Umdah, "Sehubungan dengan
kedua angka ini, saya melihat pandangan yang belum pernah
dikemukakan; karena lafazh [bnu Umar 'Shalat jamaah lebih utama
daripada shalat sendiri' maksudnya adalah shalat berjamaah seperti
disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, 'Shalat seseorong dalam
jamaah'. Berdasarkan hal ini, maka setiap salah seorang di antara
mereka shalat dalam jamaah. Minimal jumlah suatu jamaah adalah
tiga orang, hingga tiaptiap salah seorang di antara mereka shalat
dalam jamaah dan masing-masing mendatangkan satu kebaikan. Lalu
satu kebaikan ini dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan, maka
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iunrlah kebaikan semuanya adalah tiga puluh. Namun pada haclits

hanya rnenyebut keutamaan tambahan yakni dua pululi tuiuh tanpa
rnenyebut angka pokok, yakni tiga."

Kcmudian tampak bagi saya pandangan yang berusaha
nlengompromikan kedua angka yang tercantum dalam hadits, yaitu
bahwasanya jumlah minimal ssuatu jamaah adalah seorang imam dan
seorang makmum. Kalau bukan karena imam niscaya makmum
tidakiah dinamakan sebagai makmum. dernikian pr-rla sebaliknya.
.\pabila Allah SWT telah menganugerahkan kepada orang yang shalat
berjamaah tarnbahan pahala hingga dua puluh lirrra dera-iat, maka
latbzh hadits vang menyebut angka "dua puluh lirnA" dipaharni bahrva
yang dimaksud hanyalah keutamaan tambahan. Sementara latazh
hadits yang men.yebut angka "dua puluh tujuh." dipahami bahwa yang
dimaksud adalah keutamaan yang pokok beserta keutamaan tambahan.

Sebagian ulanra membahas pula faktor-laktor yang
meny'ebabkan adanya derajat-derajat tersebut. akan tertapi tidak
rnenghasilkan apa-apa. demikian pernyataalt lbnu Al Jauzi. Sementara
Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Sebagian ulama rnenyebutkan bahwa
dalam hadits Abu Hurairah -yakni hadits ketiga di bab ini- terdapat
isyarat ssebagian faktor-faktor tersebut. Lalu ditambahkan hal-hal lain
yang juga disebutkan berkenaan dengan masalah itu." Ibnu Baththal
telah merinci semuanya, dimana perinciannya diikuti oleh sejumlah
pensyarah Shuhih Bukhari. Akan tetapi Az-Zain bin Al Manayyar
nrengkritik sebagian apa yang dikatakan Ibnu Baththal, lalu dia
mengemukakan perincian lain. Saya meneliti kembali apa yarlg
berhubungan dengan masalah itu seraya menghapus faktor-faktor
yang tidak hanya terdapat pada shalat berjamaah. Adapun faktor-
faktor yang menyebabkan adanya derajat-derajat tersebut adalah:

i. Menjawab muadzdzin disertai niat untuk shalat berjamaah.

2. Bersegera untuk shalat di awal waktu.

3. Berjalan menuju masjid dengan tenang.

1. Masuk masjid sambil berdoa.

5. Shalat Tahiyatul masjid ketika rnemasukinya dan berniat shalat
jamaah.

6. Menunggu pelaksanaan shalat jamaah.
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7, shalawat dan permohonan ampunan oleh malaikat untuk orang
yang shalat berjamaah.

8. Persaksian para malaikat atas mereka.

9. Menjawab qamat.

10. Selamat dari gangguan syetan ketika syetan itu lari saat qamat.

I l. Berdiri menunggu takbiratul ihram imam atau masuk
bersamanya pada posisi dimana ia mendapati imam.

12. Mendapati tabiretul ihram imam.

13. Meratakan shaf serta mengisi celah-celahnya.

14. Menjawab imam saat ia mengucapkan "s(tnti'alluhu linrun
hamidah".

15. Umumnya terdapat perasaan aman dari lupa serta mengingatkan
imam apabila lupa dengan mengucapkan tasbih 1ar ,le..-,;, atau

membenarkan bacaannya yang keliru.

16. Adanya rasa khusyuk serta terpelihara dari hal-hal yang
melalaikan.

17. Memperbaikipenampilan.

18. Diliputi oleh para malaikat.

19. Latihan belajar bacaan yang baik serta mengetahui rukun-
rukunnya.

20. Menampakkan syiar Islam.

21. Mengecewakan syetan dengan berkumpul dalam rangka ibadah
serta tolong-menolong dalam ketaatan dan rnembangkitkan
semangat mereka yang bermalas-malasan.

22. Selamat dari sifat munafik serta gangguan orang lain karena
diduga tidak pernah melakukan shalat.

23. Menjawab salam imam.

24. Mengambil manfaat dari perkumpulan mereka dalam berdoa dan
berdzikir, serta yang sempurna dapat mengisi yang kurang.

25. Menyatukan hati sesama tetangga demi terciptanya perjanjian di
antara mereka pada waktu-waktu shalat.
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Inilah dua puluh lima perkara yang masing-masing
diperintahkan atau dianjurkan secara khusus. Masih ada dua hal lagi
yang khusus terdapat pada shalat-shalat .iahriyah; yakni berdiam saat

membaca seraya mendengarkannya. dan mengucapkan "amin" saat

imam rnengucapkan "amin" agar bersamaan dengan ucapan "amin"
para malaikat. Dari sinilah maka dapat dikatakan bahwa dua puluh
tujuh derajat khusus bagi shalat-shalat jahriyah,2T u,allahu a'lum.

Beberana hal vang perlu diperhatikan

Pertoma. konsekuensi dari faktor-faktor yang saya sebutkan
bahwa pahala yang berlipat ganda tersebut diperoleh apabila shalat
jamaah dilaksanakan di masjid. Inilah pendapat yang lebih tepat
menurut pandangan saya, sebagairnana akan diterangkan lebih
mendalam pada pembahasan selanjutnya.

Apabila dikatakan bahwa pelipatgandaan tersebut tidak khusus
pada shalat jamaah di masjid, maka sesungguhnya yang hilang di
antara faktor-faktor yang telah say,a sebutkan tadi ada tiga; yaitu
berjalan menuju masjid. masuk masjid serta shalat Tahiyatul masjid.
Namun ketiga hal ini mungkin diganti dengan cara memisahkan dua
faktor yang pada penjelasan di atas hanya dijadikan satu faktor saja.

seperti dua faktor paling akhir, karena sesungguhnya manfaat
berkumpul dalam rangka berdoa dan dzikir berbeda dengan manfaat
saling mengisi antara yang memiliki berkah sempurna dengan orang
yang memiliki kekurangan.

Demikian juga faidah menyatukan hati di antara tetangga,
berbeda dengan faidah terciptanya perjanjian di antara mereka. Faidah
rasa aman para makmum dari lupa berbeda dengan faidah
mer"rgingatkan imam apabila lupa. Ketiga hal ini dapat menggantikan
tiga perkara yang hilang tadi, sehingga maksud yang saya
ketengahkan di atas tetap tercapai.

Keduo, pernyataan yang saya kemukakan di atas tidak dapat
ditolak dengan alasan bahwa sebagian faktor-faktor tersebut hanya
didapatkan oleh sebagian orang yang shalat berjamaah dan tidak

:? Pernyataan ini kurang tepat, dan yang benar bahwa hadits itu mencakup seluruh
shalat yang lirna waktu, dan yang demikian itu merupakan tambahan karuni Allah
SWT kepada mereka yang menghadiri shalat ber.iamaah.
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didapatkan oleh sebagian yang lain. Seperti berscgera datang pada

awal waktu, lnenunggu jamaah, menunggu takbiratttl ihrum imam,
dan yang sepertinya. Sebab saya katakan bahwa semua itu didapatkan
oleh orang yang hendak melakukan shalat jamaah. asalkan ia telah
berniat meski tidak sempat melakukannya, sebagaimana telah
dijelaskan terdahulu.

Ketiga, makna "derajat" atau "bagian", adalah semua orang
yang shalat berjamaah men"rperoleh pahala shalat sendirian, dan
dilipatgandakan sebanyak jumlah yang tersebut dalam hadits.
Sementara Ibnu Daqiq Al Id mensinyalir bahwa sebagian ulama
mengemukakan pandangan yang lain. Dia berkata. "Akan tetapi
pandangan pertama lebih tepat, karena hal itu telah disebutkan dengan
jelas pada sebagian riwayat." Demikian pernyataan lbnu Daqiq Al Id.
Sepertinya dia mengisyaratkan pada riwayat yang dikutip oleh Imam
Muslim yang pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan dengan

lafazh. Ut a.:y',., i i*j G Jy :Qt i:t'u 6notctt jutrtcruh

sebanding dengun dua puluh lima (clercjat) daripadu .vhalat

.sentlirian). Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh. 16)r e; ;y;
i'Jrj (Ji-ila;fi f 7'Sii 1sot, shalat ber.sctntu inrum le bih

utamo daripctda dua puluh shqlat yang dilakukan seorang dit'i).
Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits lbnu Mas'ud
melalui sanad para perawi yang tsiqah sama seperti lafazh hadits tadi,

hanya saja pada bagian akhir dikats,lvn, ai'):o ,P qg (Setnuanya sama

seperti shulatnya).lni merupakan makna lafazh riwayat Abu Hurairah

yang akan disebutkan, dimana dikatakan, 'J12i (dilipatgandakan).

Karena sesungguhnya lafazh'Dhi'fu' (penggandaan) sebagaimana
yang dikatakan oleh Al Azhari, yakni sama dengannya atau lebih,
tidak terbatas pada satu kali persamaan saja. Dikatakan, "Yang ini
bernilai ganda dari sesuatu", yakni sama sepertinya, dua kali lebih
darinya, atau tiga kali dan seterusnya, akan tetapi tidak lebih dari
sepuluh kali lipat.

Makna lahiriah lafazh, ',-ilbi (digandakan), demikian pula

dengan riwayat lbnu Umar serta Abu Sa'id, ;a.U 1f.Uit, utama), adalah

melebihi. Adapun perkataannya pada riwayat Abu Hurairah yar-rg
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terdahulur di bab "Masjid-masjid Pasar" nraksudnya adalah shalat
berjanraah sama seperti shalatnya seorang diri. dan dilebihkan darinya
scsuai dengan jumlah yang tersebut dalanr hadits. Dengan dernikian,
shalat berjamaah akan memperoleh palrala sebanyak dua puluh enam
atau dua puluh delapan kali shalat sendirian.

i-*') ;a Qlengon tluo puluh lintu) Dalam riwayat Al Ashili

disebutkan dengan lafazh, i*'t t*l,i Lalu

Daud memberi tambahan pada riwayat mereka

Abu Sa'id, ;y,u ';;b '{rt;. th|'Jri] W';',
(.,lpabila iu melakukctn shqlat itu di tempol .juuh tlur.i pamukirnun
,\'aruyu ict ntanl,enrpurnukun ruku' dan su.jud, niscuya mencupui lintct
puluh shulat). Seakan-akan rahasia yang terkandung adalah bahr.r,a
shalat jamaah tidak terlalu ditekankan bagi seorang musafir. karena
kondisi yang sulit. Bahkan Imam An-Nawawi telah menukil
pern),ataan yang mengatakan tidak adanya perbedaan pendapat
tentang tidak wajibnya shalat jamaah saat safar.28 Tetapi
pernyataannya ini perlu dikoreksi, karena sesungguhnya ia menl,alahi
pernyataan tekstual dari Imanr Syafi'i. Abu Daud merirvayatkan dari
Abdul wahid. dia berkata, "Pada hadits ini terdapat kererangan balrwa
shalat seseorang di tempat yang jauh dari pernukinian melebihi shalat
lang ia lakukan dengan berjamaah." Seakan beliau menyimpulkan hal

rE Pernvataan lmam An-Nawawi di tempat ini tidaklah tepat, dan yang benar bahwa
shalat berjamaah hukurnnya wajib baik saat mukim maupun safar, sebagairnana
perbuatan Nabi SAW yang terus-menerus melakukan shalat jamaah berdasarkan
sabda beliau SAW, "slolatlah kaliun sebogaimana kalian lihat aku.shalat", serla
flrman Allah SWT, "Dar apobila engkau berada eli antara mereko lalu engkau
nrendirikun shalot utltuk mereko." (Qs. An-Nisaa'(4): 102). Adapun keterangan
Ienlang kelebihan shalat seseorang yang ia lakukan di tempat yang jauh dari
pemukimam dan menyempurnakan ruku serta sujudny'a daripada shalat seseorans
lang ia lakukan secara berjamaah, tidak ada padanya hujjah yang menyatakan shalat
jamaah tidak rvajib saat safar. Sebab, dalil-dalilrenrang wajibnya shalar jamaah saat
satar bersifat ntuhkam (pasti). oleh karena itu, tidak dapat ditinggalkan hanya karena
dalil yang bersil'at muhtamql (memiliki kemungkinan). Untuk itu nash ini -jika
rerbukti shuhih- wajib dipaharni di bawah konteks orang yang shalat di rempat jauh
dari penrukiman sesuai kemampuannya -tanpa rneninggalkan jamaah selama hal itu
ntemungkinkan- kemudian ia menyempurnakan ruku' dan sujudnya meskipun ia
hanya seorang diri bersama Tuhannya jauh dari manusia lainnya. Maka Allah SWT
bersl''ukur atas keikhlasan dan perhatiannya terhadap shalat, sehingea pahalanya
dilipatgandakan denrikian rupa. ll/allohu o,lam.

Ibnu Ilibban dan Abu

melalui jalur lain dari

tiy; !,9
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ini dari lafazh hadits, "Apabilu ia melakukunnyd'. yang mana
menurutnya mencakup shalat jamaah dan shalat sendirian. Akan tetapi
memahami bahwa yang dimaksud adalah shalat tardhu akan lebih
tepat. Inilah makna yang tampak dari konteks hadits.

Menjadi konsekuensi pernyataan Imam An-Nawawi. bahwa
pahala amalan sunah melebihi pahala amalan wajib bagi mereka yang
mewajibkan shalat berjamaah. Sementara Al Qarafi mempertanyakan
dasar hadits itu sendiri.2e Pertanyaan ini lahir dari pandangan beliau,
bahwa shalat jamaah hukumnya sunah. Kemudian beliau menjawab
permasalahan itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya pahala yang
disebutkan dalam hadits merupakan pahala shalat fardhu itu sendiri
yang dilaksanakan dengan berjamaah, maka tidak berarti pahala
amalan sunah melebihi pahala amalan wajib." Tapi jawaban ini
kembali beliau tanggapi dengan mengemukakan kasus apabila
seseorang shalat sendirian kemudian mengulangi shalatnya dengan
berjamaah. Maka di sini pahala shalat fardhu ia dapatkan dari shalat
yang dilaksanakan sendirian, sedangkan penggandaan pahala ia
dapatkan dari shalat yang ia lakukan berjamaah. Dengan demikian
persoalan belum terpecahkan dan tetap sebagaimana adanya. Namun
apa yang ia katakan perlu diluruskan, sebab penggandaan pahala
tersebut didapatkan bukan karena orang itu mengulangi shalatnya,
bahkan hal itu ia peroleh karena melakukan shalat berjamaah. Karena
apabila ia mengulangi shalatnya sendirian, maka ia hanya
mendapatkan pahala satu kali shalat. Dengan demikian, pernyataan
beliau tidak berkonsekuensi bahwa pahala amalan sunah lebih utama
dari pahala amalan wajib.

Keterangan lain yang menyebutkan jumlah yang melebihi
jumlah yang disebutkan pada hadits di atas, adalah riwayat yang
dikutip oleh lbnu Abi Syaibah melalui jalur lkrimah dari lbnu Abbas,

dia berkata. tl, ,j,t .or.tt o|P')',.,-d )F ltu tb :.i,*jrt.*',toi
:Jri s.ili 6:F, fit, ols,,hi Jri, .&i;J' j F tb ,P aU5 d/ 

';Si fits

.e (XrtrOihan shalat beriamaah atas shalat sendirian adalah dua

D Perkara yang dipermasalahkan oleh Al Qarafi adalahl bila dikatakan shalat
berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian, maka konsekuensinya pahala

amalan sunah lebih utama daripada pahala amalan wajib. Hal ini karena beliau
berpandangan bahwa shalat berjamaah hukumnya sunah, seperti dikatakan oleh Ibnu
Hajar- penerj.
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puluh lima duajut. Dio herkutu, "Apuhilu.jumlah yan54 ,shulut lehih
bunyaft <Juri dua puluh limu orung, maku kclcbihun lerschut .yumu

^scpcrti ittmluh orung 1,un54 adu di tlulum ntusjitl." Seorung luki-luki
hcrkutcr, " Me,skipun .juntluh nrcrcku ^repuluh rihu'/ " diu rncnjutt,ob.
"l'a ")

Pada dasarnya riu'ayat ini memiliki hukum ruur.fil' (langsung
dari Nabi SAW), karena yang demikian tidak mungkin didasarkan
pada perlikiran semata. Flanya saja riwayat ini tidak akurat.

A5* ,J't ^4 ./ (di rtmrohnya tlan cli pusurnycr). Hal itu$r/

menunjukkan bahwa shalat di masjid dengan berjamaah melebihi
shalat di rumah dan di pasar, baik berjamaah atau sendirian. demikian
,rang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al td. Dia trerkata. "Adapurl yang
nampak dari haclits tersebut bahwa shaiat .jamaah di rlas.jicl berbeda
dengan shalat sendirian selain di masjid. lIanl'a saja haciits tersebut
berbicara dalam konteks yang umum. dimana apabila seseorang tidak
hadir shalat berjarnaah di masjid, maka unrumnya ia melakukan shalat
sendirian." Dia melanjutkan, "Berdiisarkan keterangan ini, maka
terjawablah permasalahan yarlg dikernukakan oleh sebagian orang
vang menyamakan shalat di rumah dan di pasar."

Namun apabila hadits itu dipaharli sebagaimana makna
lahiriahnya, maka tidak ada kemestian terjadi persamaan antara shalat
di rumah dan shalat di pasar. Karena bukan menjadi ketentuan jika
keduanya sama-sama lebih rendah dibandingkan shalat berjamaah di
masjid, maka salah satunya tidak lebih utarna daripada yang lainnya.
Demikian pula tidak ada ketentuan bahwa shalat berjamaah di rumah
atau di pasar tidak lebih utama dibanding shalat sendirian pada
keduanya. Bahkan, tampaknya pelipatgandaan (pahala) yang disebut
dalam hadits khusus untuk shalat jamaah di masjid. Sedangkan shalat
di rumah lebih utama daripada shalat di pasar berdasarkan riwayat.
)'ang menyebutkan bahwa pasar merupakan tenlpat syetan. Lalu shalat
berjamaah di rumah dan di pasar lebih utama daripada shalat sendirian
di rumah dan di pasar.

Telah dinukil pendapat dari sebagian sahabat yang menyatakan
bahwa dilipatgandakannya pahala hingga dua puluh lima kali lipat
khusus didapatkan apabila orang yang berjamaah cukup banyak dan
dilakukan di masjid-masjid umum, meski diakui adanya keutamaan
pada selain itu. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad hasan
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dari Aus Al Mu'afiri bahwasanya ia berkata kepada Abdullah bin Amr
bin Ash, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berwudhu
lalu memperbaiki wudhunya kemudian shalat di rumahnya?,' Dia
menjawab, "Baik dan bagus." Aus berkata, "Bagaimana jika ia shalat
di masjid keluarganya?" Dia menjawab, "Baginya lirna belas kali
shalat." Aus berkata "Bagaimana jika ia berjalan ke masjid jami' lalu
shalat di sana?" Dia berkata, "Baginya dua puluh lima."

Humaid bin Zanjawaih meriwayatkan dalam kitab At-Tetrghib
sama seperti hadits Watsilah. Lalu ia mengkhususkan pahala dua
puluh lima tersebut di masjid Kabilah. Dia berkata. "Adapun shalat
yang dilakukan di masjid jami' -yakni masjid yang digunakan untuk
shalat Jum'at- nilainya sama dengan lima ratus kali shalat." Tapi
sanad riwayat ini lemah.

rbV ti1 ,fr U;l elan yong demikian itu bahwasanya apabila ia
berwudhu) Secara lahiriah hal-hal yang disebutkan dalam kalimat ini
dan seterusnya merupakan sebab dilipatgandakannya pahala tersebut.
Seolah-olah dikatakan, "Sebab pelipatgandaan pahala tersebut adalah
ini dan itu." Jika demikian. maka pahala tersebut tidak didapatkan
melainkan dengan melakukan semua sebab yang disebutkan, kecuali
ada dalil yang menunjukkan bahwa sebab tersebut tidak menjadi
tujuan utama.

Makna keterangan tambahan yang tercantum dalam hadits Abu
Hurairah sangat masuk akal, maka berpegang dengannya cukup
beralasan. Sedangkan riwayat-riwayat yang tidak mencantumkan
keterangan tambahan tidak bertentangan dengan riwayat Abu
Hurairah. Bahkan riwayat-riwayat tadi harus dipahami dalam konteks
hadits Abu Hurairah. Orang-orang yang berpendapat bahwa shalat
berjamaah merupakan kewajiban sosial (fardhu kifayah), mereka
mengatakan bahwa kewajiban tersebut tidak dianggap terpenuhi
dengan melakukannya di rumah. Pandangan yang sama dinukil pula
dari Imam Ahmad sebagai sosok yang berpendapat bahwa shalat
berjamaah adalah kewajiban individu (fardhu 'ain). Mereka memberi
penjelasan atas pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa syariat
shalat berjamaah dilaksanakan di masjid, dan ini merupakan sifat yang
dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Untuk itu, hukum
tersebut khusus berkenaan dengan masjid. Lalu dimasukkan di
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dalarlnya tempat-tenrpat yang semakna dengan nrasjid, yakni tempat
yang cligunakan untuk melaksanakan shalat berjamaah.

lyU.l, lt +;j 1 (ticluk uclct yung nrcngeluurkunnyu kecuali

:;hulut) Yakni tujuannya untuk melakukan shalat berjamaah.

e 'i9 @pabita ia shulat) Ibnu Abi Janrrah berkata,

"Maksudnya telah melakr"rkan shalat dengan sempurna. Karenir
RasulLrilah SAW telah berkata kepada seseorang yang tidak baik
shalatnya.'Kernhctli dun shulutluh, kurcnu sc.sungguhnt,u r:ngkotr
balum .sholat'."

0)\-4.! 
\Fe (tli tentpat shalatnyo) Yakni tei.npat di nrasjid yang dia

tempati untuk melaksanakan shalat. Narnun st-.pertinya lafazh ini
berbicara di barvah konteks yang Llmum. Karena apabila seseorang
berpindah ke ternpat lain di masjid tersebut seraya telap berniat
menunggu shalat, maka ia seperti saat berada di tenrpat shalatnya.

';;\t'"n$)t (Ya Altcth, hcrilah rtthmctt kepatluny,ct) yakni mereka

mengucapkan kalimat itu. Ibnu Majah memberi tambahan, # U i{ir
(Ya Allah, terimalah taubalnya). Sementara pada jalur riwayat
sebeltrmnya pada bab "Masjid-masjicl Pasar" disebutkan 'd ';it '"61t

(Ya Allah, ampunilah ia).

Riwayat ini dijadikan dalil tentang keuramaan shalat dibanding
anralan-amalan lainnya, berdasarkan hal-hal yang rlisebutkan yaitu
shalawat (doa) para malaikat, permohonan mereka agar diberi rahmat.
ampunan dan taubat. Selain itu hadits ini dijadikan pula sebagai dalil
tentang keutamaan orang-orang yang shalih dibanding para malaikat,
karena orang-orang shalih niendapatkan kedudukan dengan ibadah
mereka. sementara para malaikat sibuk berdoa dar: ntemohon
ampunan untuk mereka.

Kemudian hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini dijadikan
sebagai dalil, bahwa jamaah bukan merupakan syarat sahnya shalat.
karena sabda beliau SAW "Dibanding shalattrya sendirian"
menunjukkan sahnya shalat yang dilaksanakan sendirian dan juga.
karena lafazh "lehih ulama" berarti keduanya sama dalam keutamaan
tertentu. Ini berarti shalat sendirian jugu merniliki keutamaan,
sementara sesuatu yang tidak sah tidak memiliki keutamaan.

FATIIUL BAARI - 169



Al Qurthubi serta ulama-ulama lainnya berkata, "l'idak dapat
dikatakan bahwa lafazh 'lebih utama' hanya untuk menetapkan
keutamaan pada salah satu dari dua sisi. sebagaimana firrnan Allah
dalam surah Al Furqan ayat24 yang berbunyi,"lrj; ,#?: (tebih intlah

tampat islirahalnyc) karena penggunaan kalimat perbandingan dengan
makna seperti pada ayat ini sangat jarang ditemukan, dimana kalimat
perbandingan disebutkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan
bilangan tertentu. Apabila kita mengatakan 'Bilangan ini lebih banyak
daripada yang ini', maka sudah tentu masing-masing dari kedua
bilangan memiliki jumlah tersendiri. Tidak bisa pula dikatakan bahwa
yang dimaksud dengan shalat sendirian dalam hadits adalah shalat
seorang yang memiliki udzur, karena sabda beliau 'duripudu shalat
seorang diri' bersifat umum, mencakup shalat orang yang merniliki
udzur (alasan syar'i) dan juga shalat orang yang tidak memiliki udzur.
Maka memahaminya bahwa yang dimaksud adalah shalat orang yang
memiliki udzur, membutuhkan dalil tersendiri. Di samping itu,
keutamaan shalat berjamaah tetap didapatkan oleh orang yang shalat
sendirian karena suatu udzur, sebagaimana hadits Abu Musa dari Nabi

SAW, * 6*'W- otii o'i q 'itt 'ri Llt .p/ tt\ (Apahita

seorang hamba sakit atau safar [bepergianJ, maka dituliskan
untuknya amalan yang biasa ia lakukan s(tat sehat dan mukim [tidak
bcpergianJ);'

Ibnu Abdul Barr mengisyaratkan bahwa sebagian ulama
memahami shalat yang dimaksud adalah shalat nafilah (sunah).
Kemudian dia membantah pandangan ini dengan mengemukakan

hadits, t;)*it lt * e i/, y p( (Shalat seseorutns yang paling

utama adalah shalatnya.yang dilakukan di rumahnya kecuali shalat

.fardhu).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa shalat jamaah memiliki
keutamaan yang sama, baik jamaahnya banyak maupun sedikit.
Karena hadits tersebut menunjukkan keutamaan shalat berjamaah
dibanding shalat sendirian, termasuk juga setiap yang dikategorikan
shalat jamaah. Demikian pendapat sebagian ulama madzhab Maliki.
Pendapat tersebut dikuatkan dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan
sanad shahih dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila
sesaorang shalat bersama orang lain, maka keduanya dikatakan
sebagai jamaah. Bagi mereka pahala dua puluh linta kali lipat."

17O - FATIIUL BAARI



Pendapat ini dapat diterima pada batas minimal perolehan
pahala tersebut, namun hal itu tidak menafikan adanya tambahan
keutamaan apabila peserta shalat iamaah lebih banyak; teristimewa
telah ada nash yang tegas menyatakan hal itu, yakni riwayat yang
dinukil Imam Ahnrad dan para penulis kitab Sunun yang di-:;hahih-
kan oleh lbnu Khuzaintah dan selainnya dari hadits Ubay bin Ka'ab,
dari Nabi SAW, # jt { 4f*4 ,i:ri') 4$\b I 6':i h}t e grst'ata

1' Jl '.;i'# k vt ,i}t t y 4 ,f".,i {shatat .teseorang

bersamq orung luin lebih buik claripada shalatn)til ),ung tlilakukan
sendirian, dan shqlcrtnl,e bersuntct dua orung lain lehih baik daripadu
.shulotnya ber.;atnct sctlu orang. Scmakin bertatnbqh bany'uk :;entakin
disukai oleh Alluh).

Riwayat ini memiliki pendukung yang cukup kual dalam
riwayat Ath-T'habrani dari hadits eabbats bin Asyyam.

Dampak perbedaan pendapat ini tampak pada masalah
mengulangi shalat berjamaah. Bagi mereka yang berpendapat bahwa
pahala shalat berjamaah berbeda-beda antara yang satu dengan yang
lainnya, maka mereka mengatakan disukainya mengulangi shalat
iamaah yang dilakukan apabila ia mendapatkan jamaah lainnya shalat.
untuk memperoleh pahala yang lebih banyak. Sedangkan mereka yang
berpendapat shalat berjamaah tidak memiliki perbedaan, maka mereka
tidak menyukai hal itu. Di antara mereka ada yang memberi perincian
sebagai berikut:

"lkut shalat jamaah lagi apabila shalat jamaah kedua dilakukan
bersama orang yang lebih alim, atau lebih wara', atau berada di
tempat yang memiliki keutamaan."

Bagian akhir pernyataan ini disetujui oleh Imam Malik, namun
beliau membatasinya pada tiga masjid {Masjidil Haram (Makkah),
Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjidil Aqsha (Palestina) -ed).
Sementara yang masyhur dari beliau bahwa maksud dua masjid yang
pertama adalah masjid Makkah dan masjid Madinah. Sebagaimana
jamaah berbeda-beda dalam keutamaan karena faktor jumlah
pesertanya atau yang lainnya, maka demikian pula halnya jamaah,
sebagiannya lebih baik daripada yang lain. Oleh sebab itu, Imam
Bukhari mengiringi bab tentang "keutamaan shalat jamaah" secara
mutlak dengan bab tentang keutamaan shalat jamaah yang dikaitkan
dengan shalat fajar. llal ini beliau jadikan sebagai dalil bahwa batas

TATIII'L BAARI _ I7I



minimal suatu jamaah adalah terdiri dari imam dan seorang makmum.
Permasalahan ini akan dibahas pada bab tersendiri, insya Allah.

31. Keutamaan Shalat Fajar dengan Berjamaah

'i * j',,=;.t, ;'*:.., ,r';i ilu'Gtlt ; +n ;V'J'J

$t Jy:'e i,Su;;"1 GiLi ,#), *

648. Dari Syu'aib, dari Zuhri, dia berkata; Sa'id bin Al
Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan
kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Shalat berjamoah melebihi shalat salah seorang di
antara komu yang dilokukan sendirian dengan dua puluh lima bagictn.
Malaikat malam don malaikat siang berkumpul pada shalat Fajar'."
Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah jika kalian mau, oi';'01

r"t':i* O'if ;i,r 'sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh

Malaikat) '. " (Qs.Al Israa'(17): 78)

to
,'tl, ,a lr- zz I ct!-a$ :Av P J.

, g'.+)) J--P)
bercerita t.puaufu auri
darinya (shalat sendirian)

c, y, *'* ey

649. Syu'aib berkata, "Nafi' telah
Abdullah bin Umar, dia berkata" 'Melebihi
dengan dua puluh tujuh derajat'."
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'9

)e\:
t

r ar,

'1-;

t. olefl

,irri yrlnt ?f'+ :'Js r11c '+ ,ju "*i,ic I o / ct,
v ^Il$ ilw r'ee;i c ,'J;i ,;-+i'3a'1 ,tr'rt)r $

t.;;';j;..-fi rl e'*', * il, * * y
650. Dari Al A'masy, dia berkata; aku mendengar Salim

berkata, aku mendengar Ummu Darda' berkata, "Abu Darda' masuk
menemuiku sedang ia dalam keadaan marah. Maka aku berkata,
'Apakah yang menyebabkan kamu marah?' Dia berkata, 'Demi Allah.
aku tidak mengenal sesuatu dari umat Muhammad SAW kecuali
mereka melakukan shalat bersama-sama' (amaah)."

foi urlr'Pi ,'r*', ^:Ii. 
ilt & Ut';; iJs ,ry ,-ri *

i>rlar F elt, ,;x'i:fiu llffi :fut ,;.:

.tq r J*, qlt q (oi'PLi 
1v'tr

Abu Musa, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,651. Dari
'Manusia yang paling besar pahalanyo dalam shalat adalah yang
paling jauh dan yang paling jauh di ontoro mereka berjalan (ke

niasjid), dan orang yqng menunggu shalat hingga ia melakukannya
bersama imam lebih besar pahalanya daripada orong yang shalat
lalu tidur."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini lebih khusus daripada bab sebelumnya. Adapun
kesesuaian hadits Abu Hurairah dengan judul bab ini terdapat pada
perkataannya, "Malaikot malam dan malaikat siang berkumpul pada
shalat Fajar". Hal ini menunjukkan adanya keistimewaan shalat Fajar
dibanding shalat yang lainnya. Ibnu Baththal mengklaim bahwa
perkataannya "dan berkumpul" merupakan isyarat tentang dua derajat
yang menjadi tambahan atas dua puluh lima derajat yang diambil dari
faktor ini. Oleh karena itu, Imam Bukhari mengiringinya dengan
riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan dua puluh tujuh derajat.
Adapun maksud berkumpulnya malaikat telah dibahas pada bab
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"Keutamaan Shalat Fajar" dalam pembahasan tentang "Al Mawaqit"
(waktu-waktu shalat).

n . / le . .

UU g:o':,L-li Ju (di,/'aih berkuta, "ltiq/i' telah menceritakan

kcpatla'ku.'1 Vut ni sama seperti hadits sebelumnya, hanya saja pada

riwayat ini disebutkan dengan lafazh, "Duq puluh tu.iuh clerajat".Ini
sesuai dengan riw,ayat Imam Malik dan selainnya dari Nafi' seperti
yang disebutkan.

Riwayat Syu'aib ini memiliki sanad yang lengkap (maushul).
Adapun sikap Al Karmani yang menyatakan boleh saja riwayat ini
tidak memiliki sanad lengkap (mu'allaq), cukup jauh dari yang

sebenarnya. Bahkan riwayat ini dikaitkan dengan sanad hadits
sebelumnya, yang mana seharusnya Imam Bukhari mengatakan, "Abu
Al Yaman telah menceritakan kepada kami, Syu'aib berkata..." dan
seterusnya. Riwayat-riwayat ini cukup banyak diternukan dalam kitab
Shahih Bukhari, akan tetapi saya tidak melihat riwayat Syu'aib
kecuali yang dinukil oleh Imam Bukhari, dimana riwayat ini tidak
dikutip oleh Al Ismaili dan tidak pula Abu Nu'aim. Begitu pula Ath-
Thabrani tidak menyebutkan dalam Musnad Syamiyin (riwayat-
riwayat ulama Syam) saat menyebutkan biografi Syu'aib.

qt ry (saya mendengar Salin) Dia adalah Ibnu Abi Al
Ja'd. Sedangkan Ummu Darda' adalah Ummu Darda Ash-Sughra
(seorang tabi'in). bukan Ummu Dardal Al Kubra (seorang sahabat).

Karena Ummu Darda' Al Kubra meninggal pada saat Abu Darda'
masih hidup, sedangkan Ummu Darda' Ash-Shughra hidup
sepeninggal Abu Darda' dalam waktu yang cukup lama. Sementara
Abu Hatim telah menegaskan bahwa Salim tidak sempat hidup
sezaman dengan Abu Darda', oleh karena itu ia tidak hidup sezaman

dengan Ummu Darda' Al Kubra. Namun Al Karmani memberi
penjelasan sesuai sifat Ummu Darda' Al Kubra, akan tetapi ini
merupakan kesalahan berdasarkan perkataan Salim. "Aku mendengar
Ummu Darda'." Telah disebutkan di bagian pembukaan bahwa nama
Ummu Darda' Ash-Shugra adalah Hajimah, sedangkan Ummu Darda'
Al Kubra adalah Khairah.

s. t -tl orb; ni 'U @art umat Muhammad) Demikian yang terdapat

dalam ri*uyut ALu Dzar dan Karimah. Sementara dalam riwayat
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perawi lainnya disebutkan, Ji;) U (dari Muhammad), tatrpa

nrenyebut kaatli(umat). Ibnu Baththul ,"rto ulama lainnya melandasi

penjelasan mereka terhadap hadits ini berdasarkan lafazh tadi. Dia
mengatakan bahwa yang dimaksud syariat Muhammad adalah sesuatu
yang belum mengalami perubahan, yaitu shalat jamaah. Untuk itu kata
sebelum "Muhammad" sengaja dihapus karena telah diindikasikan

oleh kalimat. Lalu tercantum dalam riwayat Abu Al Waqt, # ii U
(dari urusan Muhammad), begitu pula yang disebutkan oleh AI
Humaidi dalam kitabnya Al ,lami '. Demikian juga yang terdapat dalam
Musnad Imam Ahmad, serta oleh Abu Nu'aim dan Al Isrnaili dalam
kitab Mustakhraj, keduanya melalui beberapa jalur dari Al A'masy.

Adapun lafazh yang terdapat pada keduanya, '&.3ii 6 (Aku rittuk

nrengenal di unlara ntereka) yakni di antara penduduk negeri dimana

beliau tinggal. Seakan-akan ketika lafazh'@ (di antara mereka)

terhapus dari riwayat Bukhari, maka sebagian penyalin naskah Shahih

Bukhari mengganti lafazh i( lurusan) dengan lafazh aii lumat), agar

kata ganti "mereka" yang terdapat pada kalimat |{.fi 6atrwasanya

mereka) kembali kepada lafazh ;iilumat).

tll+ 'o'j*; 
(mereka *rlokuko, shalat bersama-samu) Yakni

berkumpul atau berjamaah. Maksud Abu Darda', bahwa amalan-
amalan orang-orang itu telah mengalami pengurangan dan perubahan.
kecuali berkumpul saat melakukan shalat (amaah). Ini merupakan
perkara relatif, karena manusia pada zaman kenabian keadaannya
lebih sempurna dibanding masa sesudahnya. Kemudian manusia pada

zaman Syaikhain (Abu Bakar dan Umar. -penerj.) lebih sempurna
dibanding masa setelah keduanya. Sepertinya perkataan Abu Darda'
ini diucapkan di masa-masa akhir kehidupannya, yakni pada masa
pemerintahan Utsman bin Affan. Apabila masa yang utama itu sudah
seperti yang dikatakan olah Abu Darda', lalu bagaimana dengan
kondisi generasi-generasi sesudah mereka hingga sekarang?

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya marah
ketika terjadi perubahan dalam masalah agama, boleh mengingkari
kemungkaran dengan menampakkan kemarahan apabila tidak ada
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yang bisa dilakukan selain itu, dan boleh bersumpah atas suatu berita
untuk meyakinkan pendengar.

t- o. o t t.oi! "

";.,". Fr"U Friii (paling jauh dan yang paling.jauh bcrjulan)
yakni menuju masjid. Pembahasan mengenai hal itu akan dibahas
setelah satu bab kemudian.

t6I' g (bersama imant) Imam Muslim menambahkan, ab6i I
(dulam jamaah). Lalu lmam Muslim menjelaskan bahwa tambahan
tersebut terdapat dalam riwayat Abu Kuraib (yakni Muhammad bin Al
Alla'), perawi yang riwayatnya dinukil oteh lmam Bukhari di tempat
ini.

t... t! l. t .t
i6_ i F" SiJt Cr (doripada yang shalctt kemudian tidur) yakni

sama saja apakah iu ,t utut sendirian atau berjamaah. Dari sini dapat
diketahui bahwa nilai jamaah berbeda-beda seperti yang telah
diterangkan.

Catatan

Sebagian orang mempertanyakan konteks penyebutan hadits
Abu Musa dalam bab ini, hal itu karena tidak disebutkannya shalat
Fajar, bahkan bagian akhir hadits itu memberi asumsi bahwa shalat
yang dimaksud adalah shalat Isya'. Ibnu Manayyar dan ulama lainnya
memberi solusi masalah ini dengan mengatakan bahwa hadits Abu
Musa memuat keterangan sebab bertambahnya pahala, yaitu adanya
kesulitan dalam berjalan menuju (tempat) shalat. Jika demikian
halnya, maka berjalan menuju shalat Subuh lebih sulit daripada shalat-
shalat yang lainnya. Karena meski berjalan menuju keduanya (shalat
Fajar dan shalat Isya') sama-sama dilakukan di kegelapan malam,
namun shalat fajar setingkat lebih sulit, karena harus meninggalkan
tidur yang secara tabiat disukai manusia.

Saya tidak melihat seorang pun di antara para pensyarah Shahih
Bukhari yang menjelaskan kesesuaian hadits Abu Darda' dengan judul
bab, kecuali tbnu Al Manayyar, dimana dia mengatakan bahwa shalat

Fajar masuk dalam cakupan kalimat, W {P- (Mereka melakuktn

shalat bersama-sama) dimana shalat SuUufr lebih spesifik daripada
shalat-shalat lainnya. Kemudian Ibnu Rasyid mengemukakan
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perkataan serupa seraya menambahkan bahwa sikap Abu Flurairah

yang mendukurng pendapatnya dengan firman Allah SWl'.
"sesungguhnya shulal Subuh ilu disuksikun (mulaikul)." (Al
Israa'(l 7): 78) mengisyaratkan bahwa perhatian terhadap shalat Subuh

lebih ditekankan.

Saya (lbnu Hajar) katakan. bahwa Imam Bukhari melakukan
variasi dengan menyebutkan tiga hadits di bab ini. Sebab kesesuaian

dengan judul bab pada hadits Abu Hurairah dilakukan melalui metode

takhsis.30 sedangkan kesesuaian dengan hadits Abu Darda' melalui
metode ta'mim,3l dan dengan hadits Abu Musa melalui metode

istimbath.32 Mungkin lafazh pada judul bab memiliki kemungkinan
bahwa yang dimaksud adalah keutamaan shalat Subuh dibanding
shalat-shalat lainnya, atau mungkin pula untuk menetapkan adanya

keutamaan shalat Subuh secara global. Maka hadits Abu Hurairah
merupakan dalil bagi yang pertama, hadits Abu Darda' sebagai dalil
bagi yang kedua, sedangkan hadits Abu Musa merupakan dalil bagi
keduanya. Wallahu a'lam.

32. Keutamaan Pergi Pagi Untuk Shalat Zhuhur

*.V;,; ils':r': t ilr * y''Ji', oi;';;; €,it

652. Dari Abu Hurairah U"f,*" Rurrtrttuf, SAW U.r*Uau.
"Kelika seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, ia menemukan
dahan berduri di jalan itu, lalu ia pun menyingkirkannya. Maka, Allah
bersyukur atasnyq dan memberi ampunan untuknya."

'o Yakni suatu metode yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk

nrembuat kesimpulan yang bersifat khusus -penerj.

'' Kebalikan daripada metode 'takhshis' -penerj.

" Yakni menyimpulkan suatu hukum dari nash berdasarkan nretode-metode
tertentu- penerj.
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(iUl --u*j ,'-ulrt ,orb?\ ,orlb;ta*J"i rtiiSr ,Ju !
J'r\i "-&)\ ,t.,;t €.G utlr !; "j iJu', yt ,b q $\

.dL f&1 f|.i:;.ti yr frk"ti
653. Kemudian beliau bersabda, "syuhodo acla lima 1*ororr1,

mali kqrena wqbah penyakit (tha'un), mati ksrena penyakit dalanr
perul, mali knrena lenggelam, mati knreno runluhan dan yang gugur
saat berperang di jolan Allah." Beliau bersabda, "Kaleu manu.sia
mengetahui apa yang ada pada adzan dan shaJ'pertanta, kemudian
mcreka tidak menemukan (cara untuk mendapatkannya) kecuali harus
mengundi, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannyo."

At5
c l'
eJt

'- tlc, oi.t. JJ,.lrJ IS^Ar € v o& ';', ly rir*o
oi.

f-2.-dl

'l)+> t;i"J! Ar,J>,.r

654. Dan kalau nrcreka mengetahui apa yang ucla pada tahjir
(berangkut pagi untuk shalat Zhuhur), niscayu ntereka akan
berlomba-lctmba kepadanya: dan kalau ntereka ntengelahui apa yang
ada pada shctlat Isya' dan Subuh, niscctya merekn akan mendatangi
keduanya meski harus merongkak."

Keteransan Hadits:

Demikian judul bab yang dinukil oleh kebanyakan perawi, dan
inilah yang dijadikan dasar pendapat Ibnu ArTin dan selainnya.
Sementara pada sebagian riwayat tertulis, "ilash-shalati (untuk
shalat)", sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Ibnu
Baththal. Pembahasan ini telah diterangkan dalam bab "Mengundi
untuk Adzan".

n., .

J.j q. (ketika seorang laki-laki) Pada matan ini terdapat tiga

hadits; kisah orang yang menyingkirkan dahan berduri, keterangan
tentang para syuhada, dan motivasi untuk adzan serta hal-hal lain yang

disebutkan bersamanya. Adapun yang dimaksud adalah penyebutan

tentang 'tahjir' (berangkat pagi [segera] untuk shalat Zhuhur).
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Hadits ketiga telah disebutkan secara tersendiri pada bab

"Mengundi untuk Adzan" melalui Abdullah bin Yusuf dari Malik.
Sedangkan hadits kedua akan diterangkan pada kitab tentang 'Jihad",
juga melalui riwayat Abdullah bin Yusuf. Sedangkan hadits pertama

akan disebutkan pada bagian "ntazhalim", dimana kami akan

menerangkannya di tempat itu. Sepertinya Qutaibah telah
menceritakan hadits ini dari Malik sekaligus seperti di atas, maka

Imam Bukhari tidak mengubahnya sedikit pun sebagaimana kebiasaan

beliau dalam meringkas hadits. Lalu Az-Zain bin Al Manayyar
memaksakan diri untuk menjelaskan kesesuaian riwayat pertama

dengan judul bab dengan meninjau dari sisi bahwa suatu ketaatan

meski sedikit tidak pantas untuk ditinggalkan. Namun beliau
mengakui tidak adanya kesesuaian antara riwayat kedua dengan judul
bab.

'i rtt]<i (maka Altah bersyukur kepadanyu) Yakni Allah

SWT ridha atas perbuatannya dan menerima amalan tersebut. Di sini
terdapat keterangan tentang keutamaan menghilangkan gangguan
yang ada di jalan. Sementara telah disebutkan dalam pembahasan

tentang "iman" bahwa menghilangkan gangguan yang ada di jalan
merupakan cabang iman yang paling rendah.

"z*. '"rl|L,St (Syuhada (orang yang mati syahid) ada lima)

Pembahasan mengenai kandungan hadits ini akan dijelaskan pada
pembahasan tentang'Jihad", insya Allah.

33. Mengharapkan Pahala dari Langkah-langkah

ti-il-
-/. t 2 .-,qC.lulJ

€:.t:-,*) * ilt ;;UtiC
t;:i 6 '3:;y :d'e G i^t;.l

:JU JJI- J el -p,. ,.
c,,,-ct.c2

JU-l .d -;til .l-ry-:..;

655. Dari Anas,
"ll/ahai Bani Salimah,

.^tLi:Ju
dia berkata bahwa "Nabi SAW bersabda,
tidokkah kolian mengharapkan pahala dari
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lungkuh-langkah kaliern." Mujahid berkata sehubungan firman Allah
SWT, "Dan Kami nrcnulisktn apa yung lclah mcreka kerjukan tlan
hekas-bekas yong mereka tin5441alkan," (Qs. Yaasin(36): l2) yakni
langkah-langkah mereka.

,: qi f;f 4.:6 t f;';r"'$ rrlrri "d- € ti ii ',i
'ui {*j * dt * fit J;rif.:JvJ1, +'it:t ,* },
'r"tul. :Lr;l JE .{;ei r"j}; yf ,Jd ,o+Ar tsi

o ,', ol "i.? . t o z: - .. .

W't\ f"r\i *p r.:-Jt r,il'-ti
656. Dari Anas bahwasanya Bani Salimah ingin berpindah dari

pemukiman mereka dan hendak tinggal dekat dan Nabi SAW. Dia
berkata, "Maka Rasulullah sAw tidak menyukai Madinah
dikosongkan, beliau bersabda"'Tidakkah kolian mengharapkan
pahala dari lungkah-langkah kalian'." Mujahid berkata, .,Langkah-

langkah mereka itulah yang dimaksud dengan bekas-bekas mereka,
dan berjalan di muka bumi dengan kaki-kaki mereka.',

Keteransan Hadits:

(Bah mengharapkan pahola dari langkah-langkah) yakni
langkah-langkah menuju shalat. Sepertinya Imam Bukhari tidak
membatasinya dengan sesuatu agar mencakup semua langkah yang
menuju ketaatan.

o';;Xl 'li (tidukkah kalian mengharapkan pahala) Al Karmani

berkata, "Maknanya adalah; tidakkah kalian memperhitungkan
langkah-langkah kalian ketika berjalan menuju masjid? Karena setiap
satu langkah akan diberi balasan pahala." Meskipun pada dasarnya
lafazh Al lhtisab bermakna "memperhitungkan", namun pada
umumnya lafazh tersebut digunakan dengan makna memohon pahala
dengan niat yang ikhlas.

tT"i f7 it lmereka tinggal dekat) Yakni karena pemukiman

mereka jauh dari masjid. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam
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riwayat Muslim melalui jalur Abu Zubair, dia berkata, "Aku
mendengar Jabir bin Abdullah berkata. 'Pemukiman kami terletak
jauh dari masjid, maka kami ingin menjual rurnah-rumah kami dan
tinggal dekat dengan masjid. Namun Rasulullah SAW melarang

nrereka seraya bersabda, +jt |b 
"J?.'n< 31 lsrrrrglauhnya bagi

kamu salu deraial untuk setiap langkah)'."

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Abu Nadhrah dari Jabir,
"Mereka ingin tinggal berdekatan (dengan masjid) karcna shalal."
Sedangkan dalam riwayat lbnu Mardawaih melaluijalur lain, dari Abu
Nadhrah. dari Jabir. dia berkata, "Pemukiman kami berada di Sala'."
Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang akan disebutkan pada
kitab l/ Istisqua'(shalat memohon hujan) dari hadits Anas, "Tidak
ada satu rumah pun di antara kami dan Sala'." Karena ada

kemungkinan tempat tinggal mereka melew'ati Sala', sementara jarak
alltara Sala' dengan masiid sekitar satu mil.

uy, t;i-'oi (untuk mengosongkan Madinah) Dalam riwayat Al

Kasynrihani disebutkan, 1{l.1r.* t lyl't:i ((/ntuk mengosongktn rumuh-

rumah tnereka). Kata "Yu'ruu" betmakna, "Meninggalkannya tanpa
penghuni".

Hal ini merupakan penjelasan akan faktor yang menyebabkan
Nabi SAW tidak menyukai mereka untuk berpindah dekat masjid,
yakni agar kota Madinah tetap ramai dengan penghuninya. Di
samping itu, mereka dapat mengambil manfaat dari langkah-langkah
mereka yang sangat banyak saat menuju masjid. Kemudian pada

riwayat A[ Fazari yang terdapat dalam pembahasan tentang haji,

disebutkan fi6ii (Maka mereka pun ringgat). Sementara dalam

riwayat Imam Tirmidzi dari hadits Abu Sa'id dikatakan, t#-'e
(Maka mereka tidak pindah). Dalam riwayat Imam Muslim melalui
jalur Abu Nadhrah dari Jabir disebutkan, "Mereka berkata, 'Tidaklah
menggembirakan bagi kami jika kami berpindah'."

'#}\ f\\i C u:*ir1 ,Fl'ii ,p'.i+ ,f'", j\t (Muiahict

berkata, " Langkah-langkah mereka itulah yang dimaksud dengrtn

atsar-atsor ntereks, dan berjalan di permukaan bumi dengun kaki-
koki mereka. "). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar.
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Sementara dalam naskah para perawi lainnya disebutkan, "Mu.iahid
berkata: (Firmam Allah), 'Dan Kami menuliskan upu yung telah
mereko kerjakun dan hekas-bekss yang mereka linggulkar', (Qs.
Yaasin(36): 1 2) yakni langkah-langkah mereka."

Abdu bin Humaid meriwayatkan melalui jalur yang maushul
(bersambung) dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid bahwa ia berkata
sehubungan dengan firman Allah SWT, "Dan Kami menulis opa-qpa
yang mereka lakukan", yakni, amal-amal mereka. Sedangkan firman-
Nya, " Dan alsar-atsar mereko" . Yakni langkah-langkah mereka.

Imam Bukhari memaksudkan riwayat mu'allaq (tanpa sanad
lengkap) ini sebagai isyarat bahwa kisah Bani Salimah merupakan
sebab turunnya ayat di atas. Hal itu telah disebutkan dengan tegas
melalui jalur Sammak, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang
kuat.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa apabila amal
kebaikan dilakukan dengan ikhlas, maka langkah untuk
melaksanakannya ditulis sebagai kebaikan. Di samping itu, tinggal
didekat masjid adalah hal yang disukai kecuali bagi mereka yang
keberadaannya di tempat yang jauh dari masjid mendatangkan
manfaat lain, atau ia hendak memperbanyak pahala dengan sebab
banyaknya langkah menuju masjid selama hal itu tidak menyusahkan
dirinya. Para ulama memberi pehjelasan terhadap pernyataan tadi
dengan mengatakan, bahwa mereka (Bani Salimah) memohon kepada
Nabi SAW untuk tinggal dekat dari masjid karena keutamaan yang
mereka ketahui. Hal itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Hanya saja di
sini beliau SAW lebih mengutamakan menghindari mafsadat
(kerusakan) 

-karena 
pinggiran kota Madinah akan kosong dari

penduduk- daripada maslahat (kebaikan) tersebut. Lalu beliau
memberitahukan bahwa mereka yang pulang pergi ke masjid
mendapatkan keutamaan yang sama dengan mereka yang tinggal
dekat masjid, atau lebih banyak lagi.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang tinggal dekat
masjid, lalu ia memperpendek langkahnya hingga jumlahnya sama
dengan langkah orang yang tinggal jauh dari masjid, apakah keduanya
memiliki keutamaan yang sama? Imam Ath-Thabari cenderung
mengatakan keduanya memiliki keutamaan yang sama. Ibnu Abi
Syaibah meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Aku berjalan bersama
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Zaidbin Tsabit menuju masjid, maka beliau memperpendek langkah-
langkahnya seraya berkata, 'Aku hendak memperbanyak larrgkah-
langkah kita menuju masjid'." Akan tetapi hal ini tidak berarti
terdapat kesamaan antara orang yang jauh dengan orang yang dekat -

meski terdapat indikasi bahwa langkah yang banyak akan mendapat
keutamaan- sebab langkah yang dilakukan dengan susah payah tidak
sama dengan langkah yang dilakukan dengan rnudah. Inilah makna
lahiriah hadits Abu Musa yang disebutkan pada bab sebelumnya.
dimana orang yang paling jauh tempat tinggalnya dinyatakan sebagai
orang yang paling besar pahalanya.

Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadits ini, bahwa
pergi ke masjid yang jauh sangat disukai meskipun ada rnasjid yang
lebih dekat. Akan tetapi hal ini dapat diterima apabila kepergiannya ke
masjid yang jauh tidak mengakibatkan masjid yang dekat terabaikan,
karena bila demikian sesungguhnya meramaikan masjid yang dekat
dengan dzikir kepada Allah adalah lebih utama. Begitu pula
hendaknya di masjid yang jauh itu tidak didapatkan sesuatu yang
mengurangi kesempurnaan, seperti di sana terdapat imam pelaku
bid'ah.

34. Keutamaan Shalat Isya' Berjamaah

i>;; io,
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657. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,
'Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik
ntelebihi shalat Subuh dan Isya'. Apabila mereka mengetahui apa
yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya
meski merangkak. Sungguh timbul dalam pikiranku untuk
memerintahkctn mu'adzin melakukan qamat. Kemudian aku
memerintahkan seseorang shalat mengintumi manusia. Kemudian aku
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mengambil obor api lqlu membukur orang-orung yung licluk kcluur
untuk shalat'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini. lmam Bukhari menyebutkan satu hadits yang
menunjukkan keutamaan shalat Isya' dan shalat Fajar (Subuh). Maka
kemungkinan maksud bab ini adalah untuk menetapkan adanya
keutamaan shalat Isya' secara global atau untuk menetapkan
keutamaan shalat Isya' dibandingkan shalat-shalat lainnya. Adapun
yang lebih nampak adalah kemungkinan kedua. karena keutamaan
shalat Fajar (Subuh) telah diterangkan pada bab terdahulu. Lalu di bab
ini disamakan dengan shalat Isya'. Sesuatu yang disamakan dengan
yang lebih utama, maka ia juga lebih utama dibanding yang lainnya.

|$i A Qidak ctcla yang lebih beral) Demikian yang terdapat

pada kebanyakan perawi, yakni tanpa menyebut kata pokoknya. Kata
tersebut telah dijelaskan oleh Al Kasymihani dalam riwayat Abu Dzar
dan Karimah, dia berkata, 

'Jfiil,.\b 
Jj giarn aclu shctlat yang lebih

beral). Hal ini memberi asumsi bahwa semua shalat pada dasarnya
berat bagi orang-orang munafik. Di antara dalil yag menguatkan har

itu adalah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 54, i'ji;-1')

J[5 e; fl a:/,2lr lOan merekh titlak mendatangi shalat kecuali
me re ka b e r m 0l as - mal o s an).

Adapun apa penyebab shalat Isya' dan Subuh lebih berat bagi
orang-orang munafik dibanding shalat-shalat lain, yaitu karena
kuatnya pendorong untuk meninggalkan keduanya. Isya' merupakan
waktu untuk beristirahat sementara Subuh adalah waktu paling nikmat
untuk tidur. Ada pula yang berpendapat, bahwa kaum muslimin
mendapat keberuntungan berupa keutamaan dari kedua shalat itu,
karena mereka telah menunaikan hak-hak keduanya, berbeda halnya
dengan orang-orang munafi k.

143. 6 o'):JL;-'jj (apabila mereka mengetohui apa yang ada

pa da ke du anyo) Y akni tambahan keutamaan.
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tiili (nisccrya mareka ukan mentlcrtcrngi kctluanya) Yakni

kedua shalat itu. Maksudnya, bahwa mereka akan datang ke tempat di
rnana kedua shalat itu dilaksanakan secara berjamaah, yakni di masjid.

. :.ft? -j') (mcski merangktk) Yakni mereka merangkak apabila

tidak mampu berjalan, sebagaimana anak kecil yang merangkak.
Dalam riwayat lbnu Abi Syaibah dari hadits Abu Darda' disebutkan.

;1* .d.,'-1, e fii 'li (Meski harus mercrngkctk clengctn

menggunakan siku dan lutut). Adapun pembahasan selebihnya telah
diterangkan pada bab "Kewajiban Shalat Berjamaah".

*; a<lL[t Jl LX \ 'i * Qerhatlap orqng-orctng yang tidak

keluar untuk shalat sesudahnya) Demikian yang terdapat pada
kebanyakan perawi, yakni dengan lafazh "ba'du" (sesudahnya) yang
nrerupakan lawan kala, "c1abla " (sebelum). Adapun maknanya adalah
tidak keluar untuk shalat sesudah mendengar adzan, atau setelah
sampai kepadanya ancaman tersebut. Sementara dalam riwayat Al
Kasymihani diganti dengan lafazh ';S- (ia mampu), artinya. "Tidak

keluar menuju shalat sedangkan ia mampu melakukan hal itu".

Hal ini didukung oleh keterangan yang telah kami sebutkan dari
riwayat Abu Daud, "Tidak ada halangan bagi mereka." Lalu dinukil
dari Ad-Dawudi di tempat ini dengan lafazh, r*J I (bukan karenu

.suqlu alctsan). Lafazh ini lebih jetas daripada'yang lainnya, uamun
saya tidak menemukannya pada semua riwayat yang dinukil oleh
selain beliau.

35. Dua Orang dan Lebih termasuk Jamaah

/ !.'*1. ,., , o.tl
,P dt f -l*de7'rzL r;r :Ju &s aljt

.*'Fi tsJ:t i q6 u\G i>ut

658. Diriwayatkan dari Malik bin Al Huwairits dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Apabila (waktu) shalat telah tiba makr hendaklah
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kulian berclua udzan tlun qumul, kemudian hcndakluh yung pulintr4 tutt
cli anlara kaliun menjudi imum."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini merupakan lafazh hadits yang dinukil melalui
beberapa jalur perirvayatan yang semuanya lemah (dhu'ifi. Di
antaranya terdapat dalam riwayat lbnu Majah dari hadits Abu Musa Al
Asy'ari, Mu'iant Al Bughau,i dari hadits Al Hakam bin Umair. .4/

Afiad oleh Ad-Daruquthni dari hadits Abdullah bin Amr. Al Baihaqi
dari hadits Anas dalam kitab Al Ausuth, Ath-Thabrani dari hadits Abu
Umamah dan Imam Ahmad dari hadits Abu Urnamah pula. dengan

tafazh. is &'J"r25"1r, li ,lui l*'t d2;r'rj sf: *s *ht *'ii
bru ;tt* ,Jul ,'^; ,P p'tiui tra j-l gont,asunyu belian sAW

tnelihal seorang laki-luki shalal sendirian, maka beliuu ber:;abda,
"Adakah seseorang yung bersedekoh kepada orang ini (yukni) shulul
bersamemya? " Maka seorong, laki-laki berdiri don shalat hersama

orang lersehut. Beliuu SAll/ bersabda, " Kedua orong ini adalah
jumuuh.")

Kisah ini disebutkan pula oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi

melaluijalur lain yang shahi&, namun tidak dicantumkan lafazh, irri.a

br;.6raua orong ini udulah jcrmauh).

tcluh tiba) Pada bab "Adzan

Bagi Musafir" disebutkan melalui jalur ini, "Dua orang lukiJuki
dcttang kepada Nabi SAW, dimona keduanya ingin su/hr (bepergiun).

Moka beliau SAW bersabda kepada keductnyu." Kemudian disebutkan
hadits selengkapnya.

Judul bab ini telah dikritik, karena dalam hadits Malik bin Al
Huwairits tidak ada penjelasan bahwa shalat yang dilakukan oleh dua

orang disebut sebagai shalat jamaah. Untuk menjawabnya adalah,

bahwa yang demikian itu diperoleh melalui islimbath (kesimpulan)

dari konsekuensi perintah untuk mengangkat imam. Karena apabila

shalat keduanya secara sendiri-sendiri sama dengan shalat mereka

bersama-sama, niscaya cukuplah keduanya diperintah untuk
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nrelakukan shalat, seperti dikatakan" "Hendaklah kaliarr berdua adzan.
qamat dan shalat."

Kemudian dikritik pula dari dasar penetapan dalil itu sendiri.
karena Malik bin Huwairits sedang bersama sekelompok sahabatnya.
maka kemungkinan penyebutan dua orang dalam hadits ini llanya
bersumber dari para perawi. Jawaban untuk kritikan ini dapat
dikatakan, bahwa kisah Malik birr Huwairits bersama sekelompok
sahabatnya adalah kejadian tersendiri yang berbeda dengan kisah
dalam hadits ini.

Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa batas minirnal jamaah
adalah imam dan seorang makmum, baik makmum itu laki-raki
dewasa, anak-anak ataupun wanita. Di tempat ini, Ibnu Baththal
berbicara mengenai masalah batas minimal jamaah serta apa yang
diperselisihkannya. Az-Zain bin Al Manayyar membantahnya dengan
mengatakan bahwa perkataannya, "Dua orang adalah jamaah" tidak
berarti batas minimal jamaah adalah dua orang. Bantahan ini cukup
jelas.

36. Orang yang Duduk di Masjid Menunggu Shalat, dan
Keutamaan Masjid

k ^i"xj' i,Su ,y3 * ilt .u frt'J;, oi?;; 
"-ri 

c
!i;'rr ;ati"ft dt ,:? I tt i>; €?t;6 €yi *

\ i*.j-; i>'2t c--ti> t-

.i>at vt "rii
659. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW b"r.;;;u,

"Malaikat bershalawat atas salah seorang di antara kantu selama
berada di tempat shalatnya, seloma belum berhadats, 'Ya Allah
ampunilcrh ia, Ya Allah rahmatilah ia'. Solah seorsng di anlara kamu
senanliasa berada dalam shalat selama shalat menahannya, tidak ado
yang menghalanginya untuk pulang kepada keluarganya kecuali
shalal."

:* e.€Li Jq\
O. a t'-o.

Jl +i4 tll a*:^r
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Keterangan Hadits:

(Bah orang yang tluduk di masjid menunggu shalat), yakni agar

ia dapat melakukan shalat tersebut dengan berjamaah.

'€fi tb ,F (bershalawat atas salah seorang tli unlara kamu)

Yakni memohon ampunan untuknya. Ada yang berpendapat bahwa

dikatakannya "shalawat" dalam hal ini agar terjadi kesesuaian antara

balasan dan perbuatan.

,a-- ,6)/6 e it: 6 (selama ia beroda di tempot shalatnya) Yakni

menunggu shalat sebagaimana ditegaskan dalam kitab "thaharah"

(bersuci) melalui jalur lain.

,l fi Ji-:,u!" oi'Aij;-f i+;'a:v,,zlst *,i oyb G. €t;i'Jry-l
'ar.12Jrt 

lSotoh .seorctng tli antara kamu senontiasa berada dulqm shalat

selama shalat menahannya, tidak ada yang menghalanginyu unluk
pulang kepada keluarganya kecuali shalat) Bagian ini disebutkan

Imam Malik dalam kitab Al Muu,uththa' secara terpisah dari kalimat
sebelumnya. Namun kebanyakan perawi memasukkannya dalam

bagian kalimat pertama, dimana mereka menjadikannya satu hadits.

:fu e(berada dalam shalat) Yakni berada dalam pahala shalat.

Bukan berarti keadaannya sama 'seperti hukum orang yang sedang

shalat, karena ia tidak dilarang untuk bicara serta melakukan hal-hal

lain yang dilarang saat melakukan shalat.

iii,i I (tirtak ada yang menghalanginya) Hal ini berarti apabila

ia memalingkan niatnya kepada sesuatu yang lain, maka terputuslah

pahala tersebut. Demikian pula apabila niatnya untuk menunggu

shalat dicampuri dengan tujuan yang lain. Namun apakah pahala

tersebut didapatkan oleh orang yang berniat untuk melakukan shalat di
masjid, meskipun ia tidak berada di dalam masjid? Secara lahiriah, ia

tidak mendapatkan pahala itu, karena di sini pahala dikaitkan dengan

niat dan sekaligus menempati ruang (di masjid) dalam rangka ibadah.

Akan tetapi, bagi orang tadi pahala yang lain. Sepertinya inilah rahasia

maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits berikutnya, "* AS ,y;'t

f[.*i! (Seorang laki-laki yang hatinya rerkait dengan masjitl).
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j;ri.i | 6 lselama belum berhcrdcrts) yang dimaksud dengan

"hadats" di sini adalah hadats yang disebabkan oleh kemaluan. Akan
tetapi disimpulkan darinya bahwa menjauhi hadats yang disebabkan
oleh tangan dan lisan lebih pantas dilakukan, sebab gangguan karena
kedua hal ini lebih hebat. Keterangan ini disinyatir oleh lbnu Baththal.
Adapun penjelasan tentang faidah hadits ini telah diterangkan pada
bab, "Keutamaan Shalat Berjamaah".

Kemudian dari perkataannya, 9. ,b ,giir iU,i e Ui rcmpot

yang ia tempati unluk shalat) dipahami bahwa pahala tersebut khusus
bagi yang telah menunaikan shalat, lalu duduk menunggu shalat yang
lain, dengan syirrat shalat yang pertama telah sah. Adapun apabila
terdapat kekurangan maka ini dapat ditutupi dengan shalat sunah,
seperti diterangkan pada hadits yang lain.

'i;\, iijlr 'i 'r;Lr '"$h (a Attah ampunitah iu, ya Ailah
rahamatiluh ia) Hal ini selaras dengan firman Allah dalam ayat Iain
dalam surah Asy-Syura ayat 5 yang berbunyi. y,. O'#"'rSct.":t

f\\i € irl. o\:j:;r-: eS:t (Dan malaikat-mataikat bertasbih .serta

memuji Tuhannya dan memohonkan qmpunon bagi orang-orang yang
ada di bumi).

' Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa rahasia dalam hal
ini adalah karena mereka mengetahui perbuatan anak cucu Adam,
serta kemaksiatan dan kekurangan dalam melakukan ketaatan. oleh
sebab itu, para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka atas
hal-hal tersebut. Seandainya ada seseorang yang terpelihara dari dosa
dan kekurangan tersebut, maka permohonan ampun para malaikat
untuknya diganti dengan balasan pahala.

-, -t - r, t , a

G.utWz;L iJu *'r * *u'& dtf i;'; ,s,i,r
,trr', ,i;r;;t7 €'ut-.,*'r,irri' iu:i ,iu vf ,p \ & db

,* G;; + t;*, !, €.t1* ;:>,-,ri ,odt'r'*'X
,p|t ,'itr -r;i jt ,,Su; Ju;i qf Lti i?rt 'e .p;;
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4Jt^-: ,lJ ) .f 3i*la* rtt';i o.r,. ,t . t c,

.E.l: iru*r -lii U 'j:^;

.it*',*t;,
660. Dari Abu }lurairah RA, dari Nabi SAW. beliau bersabda.

"Tujuh golongan yang dilindungi Allah di bau,ah nuungan-Nya pudct
hari dimana tidak adu naungan selain ncrungctn-Nya; yaitu imum yung
adil, pemuda yang rumhuh tJalam beribudah kcpada Tuhannl,u.
.\€orung laki-laki yctng hatinya terpuul dengun mus.jid, duu orang luki-
luki yung .saling ntencinlai kurena Allah dqn berkuntpul serta berpisuh
karena-Nya, seorqng laki-laki yang diajak oleh v,anila yang ntemiliki
kedudukan dan kecantikan namun ia berkata, "Sesungguhnyu uku
lakut kepada Allah". seorung lqki-laki yung bersedekah serutu
menyembunyikun sedakahnya hingga tungun kirinya ticlak lahu upcr
ycrng discdekahkan tungan kanunnya, dun seorung laki-laki yung
mengingal Allah cli kesunyictn lulu air motcutyct bcrcucurun."

Keterangan tlad!!s:

ii,) ltuiuh golongrtn) Secara lahiriah pahala -vang disebutkan di

sini diperoleh mereka yang masuk dalam golongan tersebut. Al
Karmani menjelaskan ssecara ringkas. "Sesungguhn,va ketaatan itu
bisa terjadi antara hamba dan 'l trhannya, atau antara hamba dengan
rnakhluk lainnya. Ketaatan pertama (antara harnba dengan Tuhanny,a)
dilakukan dengan lisan. yaitu dzikir; atau dalanr hati yaitu hati yang
terkait dengan masjid: atau dengan fisik yaitu yang tumbuh dalam
beribadah kepada Tuhannya. Adapun ketaatan kedua (antara makhluk)
ada yang bersifat umum, yaitu adil; dan ada yang bersifat khusus,
yakni dengan hati yaitu saling mencintai; atau dengan harta, yaitu
sedekah; atau dengan fisik. yaitu menjaga kehormataan diri.

Ketujuh golongan yang disebutkan dalam hadits ini telah
disusun oleh Abu Sy.arnah Abdurrahman bin Ismail dalam dua buah
bait syair. sebagaimana kami terima dari Abu Ishaq At- fanukhi dari
Abu Al Huda Ahmad bin Abi Syamah dari bapaknya:

u ut. iY>$}t',ls't
t-r. .t I -. t.o.. L
\rJ.4a€ :,d,U :f=& t-rr.a)t't
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Nabi pilihun tcluh ber^subdu

7'ttjuh golongun yang dinaungi oleh Alluh dengun ktruniu-Nycr.

Pecinla, yung manjaga kehormutun, yeng tumbuh, hcrsedekuh.

Yang menangis, terpuut dan imam yang udil.

Disebutkan dalam Shqhih Muslint dari hadits Abu Al Yusr dari

Nabi SAW. y 1\ t t fi- y e ?nr '*i i g3 \i (f 'Fi 't
(Barangsiapa yqng memberi tangguh orang yang kesulitan
(membayar ulangnya) atau me,'tgurangi utangnya, maka ia akun
tlinaungi oleh Allah pada huri dimana tidak ada naungan selain
nuungan-Nya). Kedua sifat atau perkara dalam hadits ini tidak
termasuk tujuh perkara yang disebutkan dalam hadits di atas. Dengan
demikian jumlah yang disebutkan pada hadits itu tidak memiliki
makna implisit (bahwa yang dinaungi oleh Allah SWT hanya tujuh
golongan saja). Lalu saya telah mengemukakan masalah ini kepada
Syamsuddin bin Atha' Ar-Razi yang dikenal dengan panggilan Al
Harawi, yang mengaku menghafal Shahih Muslim ketika datang ke
Kairo. Saya pun bertanya kepadanya di hadapan majelis mengenai hal
ini serta yang lainnya, namun dia tidak dapat mengingatnya
sedikitpun. Setelah itu saya meneliti hadits-hadits yang disebutkan
berkenaan dengan masalah ini. ternyata masih ada sepuluh golongan
lagi. Lalu saya memilih di antara sepuluh golongan yang dinukil
melalui sanad-sanad yang baik, selanjutnya saya menuangkannya
dalam dua bait syair mengiringi kedua bait Abu Syamah:

,.. t ...c .. . , . .4e $42 -t' rl)
.a

fiJw, ee:rbhtii

Di tambah tujuh golongan; naungan bagi yang berperang dan
ntenolongnya.

Memberi langguh orong yang kesulitan dan meringankan
bebannya.

)b\,
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Membantu orutu! ),ung dililit ulang dun manolong buduk
membcbaskan dirinyu.

Pedagang yung juiur, buik dulum perkutuun nluupun
perbualunnya.

Adapun telttauq naungan bagi orang berperang telah
dirivnayatkan oieir lhnu Flibban dan lainnva ciari hadits t-inrar.
sedangkan meuoiong mujahid (orang yang beriiirad) diriw,a,vatkan
oleh Ahmad dan Al Hakim dari hadits Sahal bin [{unail. rnemberi
tangguh orang berutang untuk melunasi utangnya serta mengurangi
jumlah utang tersebut diriwayatkan oleh lmam Mr-rslim seperti teiah
kami sebutkan di aras, membantu orang yang dililit utang serta
membantu budak ntemerdekakan dirinya telah diriwavatkan oleh
Imam Ahmad dan Al Hakim dari hadits Sahal bin l-iunaif, sedangkan
tentang pedagang yang jujur telah diriwayatkan oleh Al Baghawi
dalam kitab ,Syarrrh Sunnuh dari hadits Salman. serta Abu Al Qasirl
At-Taimi dari hadits,\nas. Wullahu u'lqm.

Kernudian sava rrenyusun kembali bait lain:

,gi ;Ge ,r_ lili,,G !b,,€ ,y'*x-,
Memperhuiki ukhlak discrtui pertolongan hugi 1,ung dililit

ulung.

Suko menolang ltinggu nanthuntu rnentardekaksn bucluk tluri
ntojikcrnnyo.

l{adits yang menerangkan bahu'a memperbaiki akhlak terrnasuk
arrialan )'ang menghantarkan pelakunya untuk mendapatkan naungan
Allah SWT telah dirin'ayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abu l-lurairah
dengan sanad 1'ang lernah. Setelah menelitinya, sa)'a mendapatkan
tujuh golongan yang lain. sebagaimana saya sebutkan dalam st.air
berikut ini:

'il23 |*hl; ;*'J ff')
, .-. 

?

+Iii1 jtl.Jt i JJe q'u')

y.';J')'o| :ti)\is

JrKpJi[r-r'I.r
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7'untbuhkun tujuh golongan; bcrscclih tlan har.iulan matruf u

ntusiid.

h'[embenci clun berwudhu sual ktndi,si riduk nyuntan kemutliun
mcmbcri makan.

Mengambil hak yung diberikan kcmudian penyantun ctnuk
yalim.

Pedagang yang ju.iur baik dulam perkataan maupun
parbualannya.

Selanjutnya saya melakukan penelitian kembali dan saya
dapatkan tujuh golongan yang lain. Namun sanad riwayat-riwayatnya
sangat lemah, maka aku mengatakan di bagian akhir bait:

Dan ditambahkan kepadanya lujuh perkarct.

Dari kebesaran kttrunia llahi.

Kemudian saya menyebutkan semua golongan tersebut dalam
kitab Al Amali, dan membahasnya tersendiri daram kitab "Mct'ri/ittut
Khishal Al Mushilah ila Zhilal (mengetahui perkara-perkara yang
menghantarkan kepada naungan-Nya)".

db e Qli bav,ah naungan-Nya) Al eadhi Iyadh mengatakan

bahwa penisbatan "naungan" kepada Allah SWT adarah penisbatan
kepemilikan. Padahal seharusnyi ia mengatakan bahwa penisbatan
tersebut sbermakna "tasyrif (kemuliaan)", agar tampak kelebihan-Nya
daripada yang lain. Sebagaimana dikatakan Ka'bah adalah rumah
Allah (Baitullah), padahal seluruh masjid adalah milik-Nya.

Adapula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
naungan-Nya adalah kemuliaan dan pemeliharaan-Nya, sebagaimana
dikatakan, "Si fulan berada dalam naungan sang raja". Ini merupakan
perkataan Isa bin Dinar, lalu didukung oleh Iyadh.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah
naungan Arsy-Nya. Hal ini diindikasikan oleh hadits Salman yang

disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad yang hasan, '&
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y"f ,y C i' iijgj (y'ujuh golongun yung tlinuungi oleh Alluh puclu

naungan Arsy-i\'1,u). Lalu disebutkan hadits seperli di atas. Apabila
yang dimaksud adalah naungan Arsy-Nya, maka yang menjadi
konsekuensinya adalah mereka berada dalarn pemeliharaan dan

kemuliaan dari-Nya. tidak sebaliknya. Pandangan ini yang lebih kuat.
dan inilah yang ditegaskan oleh Al Qurthubi. Pandangan ini didukung
oleir l<eterangan yang rnengaitkan hal itu dengan hari kiantat
schagaimana ditegaskan oleh Ibnu Al Mubarak q"lalanr rirval,atnya dari
I.Jbaidillah bin Lhnar .vang juga dinukii oleh Imam Bukhari dalam
pembahasan tentang Al Hutlutl (Hukuman-hukuman).

Berdasarkan ini. maka tertolaklah pendapat mereka ,vang
menyatakan, "Yang dimaksud adalah naungan Thuba atau naungan
surga. karena rlaungarl Thuba atau naungan surga hanva didapatkan
sctelah nlenetap di surga. Di samping itu. vang merasakan adalah
semua yang masuk surga. Sementara kor-rteks hadits menvatakan
bahwa naungan -vang dirnaksud han,valah untuk golongan tersebut.
Dengan clemikian, )'ang dimaksud adalah naungan Arsy. Imam
Tirniidzi merirvavatkan haCits yang digolonskan Abu Sa'id sebagai

hadits ltu.ttttt.tiari Nabi S,\W. Li;; i-L *;rt a;Ud' t.l*.lr j) ,t'Jr 3i
jrG i6l (.\larur.sitt t,cutg paling disukui oleh ,4lluh pudu huri kiamat,

t)trn yang puling dckrtt tlucluknl,al ,7i (1t7luru merekct duri-llyu cttlulcrh

intunt _t'attg uclill.

i:rir iUli {imam 1,ang utlit) Yang dimaksucl dengan imam di

sini adalah pemegang kekuasaan tertinggi. ialr,r riimasukkan dalarn
golongan ini semua )'ang memegang Llrlrsan kaum muslimin dan
berlaku adil. llal ini didukLrng oieh riwayat Imam Muslim dari hadits

Abelniialr bin Amr dari Nabi SAW. * iiV ,r6,J" a, :,io'p-,"i.it ot

f-l'l6's f*i, '# eu}Y Gnt ,i*)r ;J (Seszingguhnya arunl{-

orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimhar dari
cuhaya di bagiun kanun Sang Rahntan. Orang-orqng yang udil dalam
memberi keputusun, terhadap keluarga dun kekua.\attn )'fing nrcreka
pegang).

Penafsiran ,vang baik tentang "orang yang adil" adalah mereka
yang mengikuti perintah Allah dengan rnenempatkan segala sesuatu

pada tempatn,va tanpa rnelebihkan atau mengurangi. Adaptrn
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disebutkannya "iman-l yang adil" adalah karena manfaatnya yang
sangat luas.

Lu1 lOan penurla) Disebutkannya "pemuda" secara khusus

adalah, karena masa muda merupakan usia yang sangat didominasi
oleh syahwat yang sangat kuat untuk mengikuti hawa nafsu, maka
sikapnya yang lebih memilih beribadah secara kontinyu merupakan
bukti kuatnya takwa yang ada pada dirinya.

!, :tY Q @atam beribaduh kepacla Tuhunnyu) Dalam riwayat

Inram Ahmad dari Yahya Al Qaththan disebutkan. .irt E,sb (untuk

heribeclah kepadu Tuhcrnnya). Ini juga merupakan t'ifa'ztt yang
diriwayatkan Imam Muslim. Namun keduanya memiliki makna yang

sama. Kemudian Hammad bin Zaid memberi tambahan, * e; e
'r).5 (Hingga ia meninggal tlalam keadaan clemikian). Lafazh

tambahan ini diriwayatkan oleh Al Jauzaqi. Sementara dalam hadits

Salnran disebutkan, )t ,w e AC;i i.t?, ei Qa menghabiskan masa

muda dan semangatnyct unluk bcribadah kepada Tuhannya).

ydt eW Qerpaut tli masiicl-tnasiirl) Demikian lafazh yang

terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Secara lahiriah
lafazh ini berasal dari kata ta'liq (tergantung), dimana orang tersebut
disamakan dengan sesuatu yang tergantung di masjid seperti larnpu.
Hal ini sebagai isyarat bahwa hatinya senantiasa berada di masjid
meskipun fisiknya berada di luar masjid. Penjelasan ini diindikasikan
oleh riwayat Al Jauzaqi, .rajiir e",i* ^Ii t;S (Seukan-akan hatinyo

tergantung di ntasjid). Namun ada pula kemungkinanlafazh tersebut
berasal dari kata Al llaqah yang berarti cinta yang sangat mendalam.

Makna ini diindikasikan oleh riwayat Imam Ahmad, ::t3u) ",;fi

(Terpaut di masjid) Demikian pula dengan riwayat Salman yang

berbunyi, W'U (Karena kecintaannya).

Sementara dalam

lafazh, :i;f (terkait),

riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli dengan

yang kemudian ditambahkan oleh Salman

dengan W (Karena kecintaannyct). Lalu Malik memberi
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tambahan, :li !;- ,r- y {f iit, (Apobilu kcltur durinya hinggu

kembuli kepudunyct). Silat inilah sesungguhnya yang menjadi nraksud
disebutkannya hadits di atas, di bawtrh judul bab ini. Adapun
konteksnya dengan bagiarr kedua judul bab -yakni keutamaan nrasjid-
nampaknya cukup .ielas. Sedangkan konteksnya dengan bagian
perlama adalah sikap senantiasa berada di masjid dan hati ),ang terus-
menerus berada di dalamnya nteski fisiknya harus keluar.

(faj guling mcnc,intai) Yakni keduanya saling rnencintai

dengan cinta yang tulus. Disebutkan dalam riwayat Ilamrnad bin Zaid,
.Ut *b rr;i ar C'&i jt,f\.v#, ,F'lS ,fi;j') (Dcrn cluu orrrs
laki-laki, .tetiup suluh scoron[4 duri kctluctnl,u berkalu kepudu yung
lain, "Sesungguhnl,u uhr rnencintqimu kurenu Allah." l,alu ntercka
membinu hubungun qtus hal tersebul.)

f A;:'t Ui ;i. ti,;+t (nterekct berkuntpul tlan berpi.sah

karenany,ct). Dalant rirvayat Al Kasymihani disebutkan, ^;li r;;rt
(Katluunyu berkuntpul utcr.rnl,u). Ini juga merupakan lafazil rirva,vat
Imam Muslim. Maksudnva. mereka konsisten saling mencintai dalam
perkara agama dan ntereka tidak memutuskan kecintaan itu hanya
karena perkara dunia. baik keduan,v*a berkumpul secara hakiki atau
pun tidak hingga keduanl,a dipisahkan oleh kematian. Dalam kitab l/
,ltut'karangan Al t-lunraicli disebutkan dengan lafazh. f * W&r.

(Keduanl'u berkun1rul tli utcr,r; kebuikun). Nantun lal-azh ini tidak saya
temukan dalam naskah Shuhih Bukhuri dan Shahih Muslim. begitu
jtrga dalam kitab Mri.ytukhrcl. Menurut saya lafazh tersebut telah
diubah.

Catatan

Sifat ini dihitung satu, padahal untuk merealisasikannya butuh
pada dua orang, karena sesungguhnya kecintaan tidak terealisasi
melainkan dengan dua orang. Atau karena dua orang yang saling
mencintai berada dalam satu makna, maka menyebut salah seorang
dari keduanya sudah mencukupi tanpa perlu menyebutkan pihak
keduanya. Karena. 1'ang dinraksud oleh hadits adalah menyebutkan
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golongan bukarr menerangkan jumlah orang yang ada dalam golongan
tersebut.

)Cj .-&;,>tt 4 ,y;'t (tltm scrtrctng laki-luki yung digotlu

oleh yung ntemiliki kedudukan) Pelaku (subjek) yang tidak disebutkan
dalam kalimat ini telah dijelaskan Imam Ahnrad dalam riwayatnya

dari Yahya Al Qaththan, ii;r 'ib: 1la tlicguk oleh seorang v,ctnitct).

Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Karimah, serta dalam
riwayat lmam Muslim yang juga dinukil oleh Imam Bukhari dalam
kitab tentang Al Hudud (hukuman-hukuman) dari lbnu Al Mubarak.
Adapun yang dimaksud dengan "kedudukan" di sini adalah asal-usul
serta kemuliaan. Sementara dalarn riwayat Malik disebutkan dengan

lafazh, # 'ctti i&t 1ia diajak oleh yang memiliki hctsab). Kata
"husab" digunakan untuk mengungkap kemuliaan keturunan serta
kekayaan.

Dalam hadits ini wanita tersebut diberi sifat sempurna yang
menambah daya tarik bagi siapa yang memilikinya. Sifat tersebut
adalah Al Manshib (kedudukan) yang berkonsekuensi pada
kehormatan, harta dan kecantikan, dimana sangat sedikit di antara
wanita yang memiliki semua sifat tersebut.

Ibnu Mubarak memberi tambahan dalam riwayatnya, tll.i Jt
(kepatlu dirinyu). Sementara dalam riwayat Al Baihaqi dalam kitab
tentang "Asy-Syu'ab" melalui jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah,

disebutkan dengan lafazh & qrii '*? (la pun menyercrhkctn

dirinya kepuda laki-laki llr). Secara lahiriah bahwa wanita tersebut
mengajak melakukan perbuatan zina, hal inilah yang ditegaskan oleh
Al Qurthubi, dan beliau tidak menukil pendapat selain itu.

Sebagian ulama mengatakan, "Ada kemungkinan wanita itu
menawarkan diri untuk dinikahi, namun laki-laki tersebut khawatir hal
itu akan menyibukkan dirinya sehingga tidak dapat berkonsentrasi
dalam beribadah. Atau laki-laki tersebut takut tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagai suami, karena ia sibuk beribadah sehingga tidak
dapat memberi nafkah yang pantas bagi wanita itu. Akan tetapi makna
pertama lebih tepat. hal itu didukung oleh penggunaan kata kiasan

(kinayah) dalam sabdanya, +; jt (Kepadu dirinya). Apabila yang
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dimaksud adalah nikah, tentu akan disebutkan secara jelas tanpa
menggunakan kiasan.

Bersabar untuk tidak memenuhi ajakan wanita sepe(i itu
merupakan tingkat kesabaran yang sempurna, karena kuatnya
keinginan untuk mendapatkan yang sepertinya, yang biasanya sangat

sulit diraih. Sementara di sini tidak perlu bersusah payah untuk
mendapatkannya. baik clengan nrerayu atau dengan cara-cara yang
lain.

:Jtii (la berkutu, "Sesungguhnyct uku tukut keputla

Allah) Riwayat Karimah menyebutkan, ,+d, 'rr't @llah Tuhan

semesta alant). Secara lahiriah ia mengucapkan kalimat itu dengan
lisannya, baik dengan tujuan mencegah wanita tersebut dari perbuatan
zina, atau dengan maksud mengajukan alasan. Tapi ada pula
kemungkinan ia mengucapkan dalam hatinya. Sehubungan dengan ini
Al Qadhi Iyadh mengatakan bahwa Al Qurthubi berkata,
"Sesungguhnya perkataan ini lahir dari rasa takut yang sangat
terhadap Allah SWT dan kokohnya keimanan serta rasa malu."

'.o i .-t. . .-

,Ft O'.tZ: (bersedekah menyembunyikan) Dalam rirvayat Imam

Ahmad disebutkan , eir6 6'.tb (ber.seclekah lalu nrenyenfiunyikun).

Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang "Zakat" dari

Musaddad dari Yahya, dengan laf-azh yang serupa, 6trrii6 !*'rO*
(iu berseclekuh dengctn se.;uqlu lalu iu menyembunyikon sedekahnya
lla). Imam Malik juga meriwavatkan yang serupa dalam kitab l/
Muu,athlha'.

Adapun maksud kata sedekah dijelaskan dalam bentuk nqkirah
(kata benda indefinit) adalah untuk memperluas cakupannya, sehingga
mencakup sedekah baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Secara

lahiriah mencakup pula sedekah sunah maupun wajib (zakat). Akan
tetapi Imam An-Nawawi menukil dari para ulama. bahwa
menampakkan sedekah wajib lebih utama daripada
menyembunyikannya.

'rU-'r# 6 'iU"s ltongrn kirinya apa yang diseclekahkan oleh

;,irr 3r;i jt

langan kanannya)
riwayat hadits ini

Demikian yang tercantum dalam kebanyakan
dalam riwayat Imam Bukhari dan selainnya.
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Sementara dalam riwayat lrnam Muslirn disebutkan dengan lafazh

terbalik. fY * 6't5- il5 I uV ttinggn tangan kanunnya titluk
mcngetahui apa yang disadekcthkan olch tangun kirinyu). Ini
merupakan salah satu jenis ilmu hadits yang diabaikan oleh lbnu
Shalah, meski dia menyebutkan satu sub bab tentang hadits-hadits
maqlub (terbalik), namun itu hanya dibatasinya pada lingkup sanad.
Kemudian hal ini disitir oleh Syaikh kami dalam kitab Mahasinul
Ishthitah dengan memberi contoh hadits, P, i\1" ii< 'ri G, Jl.

(Scsungguhnya lbnu Ummi Maktuttt adzan di v,aktu malunt), dimana
hadits ini telah dibahas. Syaikh kami berkata. "sepantasnya jenis ini
dinamakan Al Mu'kus (yang terhaik)."

Akan tetapi yang lebih tepat apabila dinamakan Al Muqlub
(terbalik). Sehingga terkadang terjadi pada maran (materi hadits) dan
terkadang terjadi pada sanad (silsilah periwayatan hadits).
sebagaimana yang mereka katakan sehubungan dengan masalah lattrij
(menyisipkan perkataan dalam hadits yang bukan darinya) tanpa ada
perbedaan sama sekali. Di samping itu. sebagian ulama telah
menamakannya pula dengan Al Maqlub. Al Qadhi lyadh berkata.
"Demikianlah yang terdapat pada semua naskah yang sampai kepada
kami dari Shahih Muslim secara maqlub (terbalik), namun yang benar
adalah versi pertama."

Lalu dia memberi alasan bahwa Sunnah yang dikenal dalam hal
sedekah adalah memberikannya dengan tangan kanan. Disarnping itu.
Imam Bukhari memberi judul hadits ini dalam pembahasan tentang
zakat denganjudul bab "Bersedekah dengan Tangan Kanan".

Kemungkinan kesalahan ini berasal dari para perawi setelah
Imam Muslim, berdasarkan perkataannya pada riwayat Malik yang
disebutkan setelah riwayat Ubaidillah bin Umar, dimana dia
mengatakan bahwa riwayat Malik sama seperti hadits Ubaidillah.
Apabila diantara keduanya terdapat perbedaan tentu dia akan
menjelaskan, sebagaimana dilakukan sehubungan dengan tambahan

yang terdapat pada perkataannya, ,? y e" rit_-r*.;it, "* A ,y't't

li;;- (Dan seorang laki-laki yang hatinya terpout dengan masjid,

apahila keluar darinya hingga kembali kcpadanya).
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Akan tetapi sebenarnya kesalahan yang dimaksud tidak berasal
dari para perawi setelah Imam Muslirn dan tidak pula berasal dari
Imam Muslim itu ser-rdiri. bahkan kesalahan tersebut berasal dari
gurunya Imam Muslin'r atau berasal dari guru-gurunya Imam Muslim,
yakni Yahya bin Al Qaththan. Karena, Imam lr{uslim telah
meriwayatkan hadits itu melalui jalur Zuhair bin Harb dan Ibnu
Numair, keduanya dari Yahya. Dari konteksnya dapat dipaharni
bahu,a lafazh yang beliau sebutkan adalah lafar,h vang <lintikil melalui
jalur Zuhair. Ilegitu juga yang diriw'ayatkan oleh Abu Ya'la dalarn
lvlusrtud-nya dari Zuhair. Al Jauzaqi menyebutkan dalarn kitabnya Al
Mustakhraj dari jalur Abu Haniid bin Asy-Syarqi dari Abdurrahman
bin Bisyr bin Al Hakam. dari Yahya Al Qaththan dengan lafazlt
seperti itu, seraya meny'ebutkan, "Aku mendengar Abu Harnid Asy-
Syarqi berkata bahwa Yah-va Al Qaththan berkata. 'Menurut kami

dalam hal ini terdapat kekeliruan. dimana seharusnya adalah. ) .s;
,t. . , .ot . ,!.'zd,,1" ;,i:i 6 AJ[,r, l"i (Hingga tongan kirinyu tiduk tahu opo )'ung
cl i,s e tle ka h ka n t a n gu n ku ncr n nyct)' ."

Saya (lbnu Hajar) katakan, menetapkan Yahya sebagai sumber
kekeliruan di tenipat ini adalah kurang tepat. karena Imam Ahmad
telah rneriu'ayatkan darinya menurut versi yang benar. Demikian pula
Imam Bukhari menukil -ditempat ini- dari Muhammad bin Basysvar
dan dalam pembahasan tentang zakat dari Musaddad. Serupa dengan
itu dirir,vayatkan juga oleh Al trsmaili melalui jalur Ya'qub Ad-
Dauraqi serta Al Hafsh bin Umar semuanya dari Yahya. Sepertinya
Abu llamid ketika melihat Abdurral-rman menukil riwayat yang sama

dengan riwayat Zuhair" maka semakin kuat baginya bahwa kesalahan
berasal dari Yah,va. Kemungkinan Yahya melakukan kekeliruan saat

menceritakan hadits kepada kedua orang ini. Ini men.)ang tidak dapat
dipungkiri. nainun tidak tertutup kernungkinan jika keduanya
rnelakukan kesalahan dalam menukil riwayat dari Yahya.

Para ulama muta'akhirin (generasi yang datang kemudian)
memaksakan diri dalam menjelaskan riwayat yang terbalik ini. namun
sikap demikian tidak baik karena sumber hadits hanya satu dan tidak
ada perbedaan lafazh.vang dinukil dari Ubaidillah bin Umar (guru
Yahya dalam riwayat ini). Begitu pula tidak ada perbedaan yang

dinukil dari guru LJbaidillah, yakni Khubaib. Serta tidak ada
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perbedaan lafazh yang dinukil dari Malik sebagai sahabat Ubaidillah
dalam menukil riwayat ini.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Al Qadhi Iyadh untuk
menyatakan bahwa kesalahan dalam riwayat ini bersumber dari
perawi setelah Imam Muslim, hanya berdasarkan perkataan Imam
Muslim yang menyatakan bahwa riwayat Malik sama seperti riwayat
Ubaidillah. Ini sesungguhnya telah dibalik oleh selain beliau, dimana
mereka justru menggunakannya sebagai dasar untuk mengkritik Imam
Muslim, karena lafazh riwayat kedua perawi tersebut tidaklah sama.

Akan tetapi, menurut saya. perkataan Imam Muslim bahwa riwayat
keduanya sarna bukan berarti sama persis dilihat dari semua segi,
bahkan kesamaan vang dimaksud hanya pada sebagian besar apabila
keduanya memiliki makna yang sama. Sementara makna yang
dimaksudkan di tempat ini adalah menyembunyikan sedekah.

Kami tidak menemukan hadits ini dinukil oleh sahabat dalam
semua jalur periwayatannya kecuali dari Abu Hurairah. selain yang
tercantum dalam rirvayat Malik yang mengandung keraguan: apakah
riwayat tersebut berasal dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id. seperti
kami sebutkan sebelumnya. Lalu kami tidak menemukan riwayat ini
dinukil dari Abu Hurairah kecuali melalui jalur Hafih, dan tidak pula
dari Hafsh kecuali melalui Khubaib. Hanya saja Al Baihaqi
meriwayatkan dalam kitab lsy-Syu'ab melalui jalur Suhail bin Abu
Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Adapun yang menerima
riwayat ini dari Suhail adalah Abdullah bin Amir AI Aslami sebagai
perawi lernah namun tidak dianggap mctlruk (ditinggalkan), dan
Iraditsnya digolongkan hasan pada taraf mutaba'at (hadits
pendukung).

Dalam hal ini dia menukil pula lafazh *, O:tU (hersetlekah

dengan tangan kanannya). Demikian pula telah dinukil oleh Sa'id bin
Manshur dari hadits Salman Al Farisi dengan sanad husan, namun
silsilah periwayatannya hanya sampai kepada Salman. Akan tetapi ia
dapat dikategorikan sebagai hadits marfu'(langsung dari Nabi SAW).

Dalam Musnud Imam Ahmad dari hadits Anas dengan sanad

hasan dari Nabi SAW,

,U6 ,'.,,-r*ir p ,jri rlry' t'*1;A ry i',y l, U ,Uti a*irat o\

wie V',F q': [ 'Ud ,]6' f ,jd tr{r*ir ',1'uii; *b ,4"bJ')6"
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ro,ar g'lc;i;:e wb V ,Sg q; [ 'Uri .ki' 6 'Jri 
t16r 4'*(

iil 1r 7 ,,Sa sg_')r ,t"siip,uie O|p "', 
[ 'U6 ,e-']t f

,Jfu d/
. ,-t . .,d;*+ d,J.a:,_

(Sesungguhnya malaikat berknta, "Ya Rabb, apakuh atla di
onlara ciplaan-Mu sesuqtu yemg lebih hebat dari pada gunung? "

Allah SWT berfirman, " Benur, yaitu besi. " Malaikat berkata,
"Adakah yang lebih hebat dari pada besi?" Allah SW berfirman,
"Benar, yuitu api." Mulaikal berkata, "Adakah yang lebih hebat duri
pada api?" Allah SWT berfirmqn, "Benar, yaitu air." Malaikat
berkata, "Adakah yung lebih hebal dari pada air?" Allah SW
berfirman, "Ben{tr, yctitu angin." Malaikal berkata, "Adakah yang
lebih hebat dari pada angin? " Allah SW ber/irman, " Benur, yuitu
anuk cucu Adam yang bersedekah dengan tang(tn kanannya lalu
dis e ntbunyi kannyq dar i tangan kirinya).

Maksud hadits ini adalah memberi gambaran yang hebat dalam
merahasiakan sedekah, dimana tangan kirinya meskipun dekat dengan
tangan kanannya serta tidak pernah berpisah -seandainya tangan kiri
diserupakan sebagai manusia- namun ia tidak mengetahui apa yang
dilakukan oleh tangan kanan karena sangat rahasianya. Berdasarkan
pengertian ini, maka hadits di atas berbentuk mqjaz tasybih (majaz
penyerupaan). Hal ini didukung oleh riwayat Hammad bin Zaid yang

dinukil oleh Al Jauzaqi, !.9 ,t 'q- ei 6C f*, o'G (ta
bersedekoh dengan suatu sedekah seaknn-akan tangan kanannyct
menyembunyikon dari tangan kirinya). Namun ada pula kemungkinan
berbentuk majaz hadz.f (kata kiasan dengan menghapus sebagian kata
dari kalimat), seharusnya adalah "hingga tidak diketahui oleh malaikat
di bagian kirinya".

Untuk itu orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
"kirinya" adalah dirinya sendiri, adalah anggapan yang salah. Hal ini
menurut gaya bahasa adalah menyebutkan sebagian untuk
keseluruhan. Karena bila demikian, maka akan terjadi kerancuan,
dimana dirinya tidak rnengetahui apa yang disedekahkan oleh dirinya
sendiri.

,:e
'.4

:r'JU
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Adapula yang mengatakan hadits tersebut berbentuk mcljaz
hudz.f, da. yang dimaksud dengan kirinya adalah orang-orang yang
berada di sebelah kirinya.

Sebagian mengatakan bahwa yang dirnaksud adalah orang itu
tidak riya' (pamer) dalarn bersedekah, maka tidak ditulis oleh malaikat
bagian kiri. Al Qurthubi meriwayatkan dari sebagian gurunya bahwa
makna hadits tersebut adalah seseorang bersedekah kepada yang
lemah, namun sedekah ini diwujudkan dalarn bentuk pembelian-,
dengan maksud melariskan dagangan orang itu atau menaikkan
harganya. Akan tetapi pernyataan ini kurang tepat apabila dikatakan
bahwa yang demikian merupakan maksud hadits tersebut secara
khusus. Adapun bila dikatakan bahwa hal itu merupakan salah satu
bentuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maka ini dapat
diterima.

Ut '-3t (mengingat Allah) Apabila kata tersebut berasal dari

kata tadzakkur (f .sl maka maknanya adalah mengingat dengan hati.

Sedangkan apabila berasal dari kata tlzikir 1ii; rnaka maknanya
adalah menyebut dengan lisannya.

q.v @i kesepiun) Berasal dari kata khuluw (V) Vrre berarti
kosong atau sepi, karena saat itu ia jauh dari sifat riya' (pamer).
Maksudnya, adalah sepi dari berpaling kepada selain All;h, meskipun
berada di tengah khalayak ramai. Hal ini didukung oleh riwayaf Al
Baihaqi, i" G lttt 'i: (Menyebur Allah cli hadapan-Nya). Sedangkan
pengertian pertama didukung oleh riwayat Ibnu Al Mubarak dan
Hammad bin zaid, )e eitr f i ea mengingat Allah di tempar sepi)
dan inilah yang lebih tepat.

t.... - '-:otf c,-ahi (maka air matanya bercucuran) Al eurthubi berkata,
"\lenetesnya air mata sesuai dengan keadaan orang yang berdzikir
serta sejauh mana persolaan disingkap untuknya. Pada saat mengingat
sifat-sifat keagungan-Nya, maka tangisan saat itu karena takut kepada
.\llah; dan pada saat mengingat sifat-sifat keindahan, maka tangisan
saat itu karena rindu kepada-Nya."
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Saya (lbnu l{aiar) katakan, bahwa pada sebagian riwayat
keadaan pertama telah disebutkan secara spesifik. Dalam riwayat

Hammad bin Zaid yang dikutip oleh Al Jauzaqi, yt y ,f. 'o* *u;
(Mafu air matanya menetes knrena lakut kepada Allah). Al Baihaqi
juga menyebutkan riwayat yang sama, didukung pula oleh riwayat AI
Hakim dari hadits Anas dari Nabi SAW , y 

"y. 

[* 
"*@ 

f ii 6;

:6qt ?i ?.r.. il :'it q ,t':\r t=i:i ,? i, (Barangsiapu yuns

berdzikir lcepada Allah lalu air malanyo menetes kcrrena takut kepada
Alloh hinggo tanah basah oleh air metanya, maka ia lidak alun
disikso pada hari kiamat\.

Catatan nenting:

Pertama, penyebutan kata "laki-laki" pada hadits ini tidak
berarti hanya berlaku bagi laki-laki, bahkan termasuk juga kaum
wanita. Kecuali apabila yang dimaksud dengan imam yang adil adalah
kekuasaan tertinggi, maka kaum wanita tidak termasuk di dalamnya.
Adapun jika yang dimaksud tidak demikian, maka wanita masuk pula
dalam cakupannya, seperti apabila wanita tersebut memiliki
tanggungan lalu ia bersikap adil. Demikian pula kaum wanita tidak
masuk dalam cakupan golongan yang melazimi masjid, karena shalat
wanita di rumahnya lebih utama daripada di masjid. Sedangkan selain
itu, maka kaum wanita termasuk dalam cakupan kaum laki-laki.
Hingga pada golongan seorang laki-laki yang digoda oleh wanita.
sesungguhnya dapat pula dibayangkan dialami oleh wanita, seperti
apabila ia diajak berbuat zina oleh seorang raja yang tampan, lalu ia
menolak karena takut kepada Allah, padahal ia butuh pada iming-
iming dari sang raja. Atau seorang pemuda tampan yang dibujuk oleh
seorang raja untuk menikahi putrinya, namun putrinya itu khawatir
bila terjadi diantara keduanya perbuatan yang tidak layak, maka ia pun

menolak padahal ia butuh kepada pemuda tersebut.

Keduo, saya telah menjelaskan hadits di atas dalam bab ini
dengan panjang lebar, meskipun menyalahi apa yang telah saya

syaratkan untuk menjelaskan setiap hadits pada tempatnya yang

sesuai, karena tempat yang paling sesuai untuk hadits ini adalah
pembahasan tentang "Ar-Riqaq". Imam Bukhari telah
menyebutkannya pula di bab itu secara ringkas. Sedangkan pada
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penrbahasan tentang "Zakal" dan "lludud". beliau menukil kenrbali
secara lengkap.

trt-

ub tt J;', j;.tl' J"
otzo

F J\ c*ar ;>\-

l-) L,.'') ,-rUlt ,-k
/r1 /t

^;G ft,} Jt'pi.jft :Ju . or;"r$t -r- ;>(o

661. Dari Humaid, dia berkata bahr.va Anas ditanyu. "ap*ut
Rasulullah SAW pernah mengenakan cincin?" Dia menjar,r,ab. "Benar.
suatu malam beliau mengakhirkan slialat Isya' hingga tengah rnalarn.
kernudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya setelah
selesai shalat seraya bersabda, ' l4anusict teluh shulut clun litlur,
scmenlarq kctlicrrt .senantiu.su herudu dulum sholut .sc.juk kuliun
menunggLtnya'." Anas berkata. "seakan-akan aku melihat kepada
kilauan cincin beliau."

Keterangan Hadits:
J-.

ll j-, (Anas ditanyct) Keterangan bahwa Flumaid telah

mendengar langsrng rirvayat dari Anas telah disebutkan pada bab,
"Waktu Shalat Isya"'.

./lJr ..,I, (ntanusia telqh shalctl) Yakni selain yang hadir di

tempat itu, yaitu mereka yang shalat di rumah-rumah atau di masjid
kaumnya. Hadits ini dapat dijadikan sebagai pendukung bagi rnereka
\ ang mengatakan bahwa shalat berjamaah tidak wajib.

6y* J f jr'; t: (dan kalian senantiasa beracJa clalam shalul)
, ?. J J \

Yakni dalam pahala shalat. seperti dijelaskan sebelumnya.

fl (kilauan) Yakni kilauan dan gemerlap cincimya. Pembahasan

.elebihnya tentang hadits ini telah diterangkan pada bab. "waktu Shalat
11a"'. Adaptur penrbicaraan mengenai cincin beliau SAW akar diterangkan
:ada pembahasan tentang liba.s (pakaian), in.sya Allah.
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37. Keutamaan Orang yang Pergi Ke Masjid dan Kembali

t-**)t Jytu ,y :Js *j * d\ ob 4, ,ii';-r o-i ;
.cL'si r* tk yt i';'; ^ 

rtr vi 2rr1
662. Diriwayatkan dari Abu l{urairah dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa pergi ke masjid dan kembali, niscaya Allah
akan menyiapkan untuknya tenxpal tinggal di surga satiap kali ia pergi
dan kembali."

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang dinukil kebanyakan perawi, yaitu
sesuai dengan lafazh dalam hadits. Sementara dalam riwayat Abu
Dzar disebutkan dengan lafazh, Lf (t.trur) sebagai pengganti rfi
(pergi). Al Mustamli dan As-Sarakhsi menukil dengan lafazh. C'p-U
(barangsiapa keluar). Berdasarkan hal ini maka yang dimaksud

dengan lafazh t.s,b adalah "pergi," sedangkan lafazh C\ adalah

kernbali. Adapun makna asal kata rir adalah berangkat di waktu pagi,

sedangkan it1 adalah pergi setelah matahari tergelincir. Kemudian

keduanya biasa digunakan untuk menyatakan setiap perbuatan
berangkat dan kembali tanpa dibatasi waktu.

al "si tr; ti,5 (setiap kali berangkat atau kembali) Makna

lahiriah hadits ini menyatakan bahwa keutamaan tersebut didapatkan
oleh setiap orang yang mendatangi masjid. Akan tetapi yang dimaksud
adalah khusus bagi mereka yang datang untuk beribadah, dimana
shalat adalah intinya.
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38. Apabila Qamat Untuk Shalat Telah Dilakukan Maka
Tidak Ada Shalat Kecuali Shalat Fardhu
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663. Dari Abdullah Azizbin Abdullah, dia berkata, "lbrahim bin
Sa'ad rnenceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Hafsh bin
Ashim, dari Abdullah bin Malik lbnu Buhainah. ia berkata, "Nabi
SAW melewati seorang laki-laki...'." Imam Bukhari berkata bahwa
Abdurrahman telah menceritakan kepadanya. Dia berkata bahw'a Bahz
bin Asad telah menceritakan kepada kami. Syu'bah telah
menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Ibrahim telah mengabarkan
kepadaku, dia mendengar Hafsh bin Ashim berkata, "Aku mendengar
seorang laki-laki dari Azd -yaitu Abdulah bin Malik Ibnu Buhainah-
berkata, "Rasulullah SAW rnelihat seorang laki-laki saat qamat untuk
shalat telah dilakukan, sedang ia melakukan shalat dua rakaat. Ketika
selesai shalat, maka orang-orangpun mengelilinginya dan Rasulullah
SAW bersabda kepadanya. 'Apakah shulal Subuh emput rcrkaul...
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apakah shalat Subuh empat ruknat '." l{adits ini diriwayatkan pula
oleh Ghundar dan Mu'adz dari Syu'bah, dari Malik. lbnu lshak

meriwayatkan dari Sa'ad, dari Hafsh, dari Abdullah lbnu Buhainah.
Hammad berkata, "sa'ad telah menceritakan kepada kami dari Hafsh,

dari Malik."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini merupakan lafazh hadits yang diriwayatkan Imam
Muslinr. para penulis kitab Sunon," Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban
dari riwayat Amr bin Dinar, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah.
Namun terjadi perbedaan mengenai Amr bin Dinar sehubungan

dengan persoalan; apakah ia menisbatkan hadits tersebut langsung
kepada Rasulullah SAW atau hanya sampai pada Abu Hurairah
(mauqufl. Sebagian mengatakan bahwa inilah yang menjadi sebab

sehingga Imam Bukhari tidak menukil hadits itu. Karena hukurn yang

terdapat dalam hadits tersebut shahih, maka beliau menyebutkannya
sebagai judul bab lalu disebutkan di bawahnya hadits yang dapat
menggantikan posisinya.

Akan tetapi cakupan hadits yang disebutkan sebagai judul bab
lebih luas daripada hadits yang disebutkan di bab ini, karena hadits
tersebut mencakup semua shalat fardhu, sementara hadits di bab ini
hanya mencakup shalat Subuh. Ini dilihat dari segi lafazh, adapun dari
segi makna, maka hukum semua shalat adalah sama. Imam Ahmad

meriwayatkan melalui jalur lain dengan lafazh, ryi ./' ff iyr; yi
(Tidak qda shalat kecuali shalat yang karena qamat dilakukan).

(apabila qamat telqh dilakukan\ Yakni telah dimulai. Hal itu
telah ditegaskan oleh Muhammad bin Jahadah dari Amr bin Dinar
sebagaimana diriwayatkan oleh lbnu Hibban dengan lafazh, "Apabila
muadzdzin mulai melakukan qamat".

(Tidak ada shalat) Yakni shalat yang sah atau shalat yang

sempurna. Penafsiran yang pertama nampaknya lebih tepat, karena

lebih dekat pada penafian hakikat shalat. Akan tetapi oleh karena Nabi
SAW tidak menghentikan shalat laki-laki itu namun mencukupkan

dengan mengingkarinya, maka hal ini menunjukkan bahwa yang

'''' Yang dimaksud dengan para penulis kitab Sanan adalah; Abu Daud, Tirrnidzi, Ibnu Majah

dan An-Nasa'i -pencrj.
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dinraksud adalah penalian kesernpurnaan. Ada pula kentttngkirran
penatian cli sini bermakna larangan. yakni.iarrganlal-r kalian shalat pada

saat tersebut. Kemungkinan ini didukung oleh riwayat Imam Bukhari
dalam kitabnya At:lurikh serta Al l)azzar dan selain keduanya dari
\4uhammad bin Amrnar. dari Syuraik bin Abi Namr. dari Anas, dari
Nabi SAW sama seperti hadits di bab ini. Disebutkan pula, "Bcliuu
mcletrung untuk shalat upubilu qumel leluh dilukukan." Lafazh
de'nsan bentuk larangan ini disebutkan pula dalarn riwayat Imanr

Ahmad melalui jalur lain dari Ibnu Buhainah sehubungan dengan

kisah ini, beliau bersabda, ",lcrngunluh kalian nteniudikurt shulut ini
.saparti shalut Zhuhur, dan jadikanluh unluru kedtrunl'u pcmisuh."
[-arangan di sini berindikasi tunzih (bukan haram), berdasarkan
keterarrgan terdahulu bahwa Nabi SAW tidak menghentikan shalat
laki-laki tersebut.

(Ke cuuli ^shulut ./ardhu) Di sini terdapat larangan untuk
nrelakukan shalat sunah setelah qanrat mr-rlai dilakukan. baik shalat
sunah Rawatib maupun shalat sunah lainnya. Muslinl bin Khalid
menambahkan dari An-rr bin Dinar sehubungatr dengati hadits ini,
"Dikutukqn, 'll/uhai Rasulullqh. ticlak.iugct shalut (sunuh) duu rukaql
lujur? ' Beliuu bersahda. 'Tidak pula sholcrl dua rakuol /ujur'."
Rirvayat ini dinukil oleh lbnu Adi saat menyebutkan biografi Yahya
bin Nashr bin Al Hajib dengan sanad husun.
' Shalat fardhu dalam hadits ini mencakup shalat fardhu yang

akan dilakukan pada rvaktunya maupun shalat fardhu yang telah luput
u.aktunya (qadha'). Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah shalat
lardhu yang akan dilakukan pada waktunya. Hal itu telah ditegaskan
oleh Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari jalur lain, dari Abu

Salamah, dari Abu Flurairah dengan lafazh' 1l afu yi i>g"r' u+f rit

ryf U' (Apabilu tlamot untuk shalat telah dilcrkukan, ntcrka ticlak uda

shctlut kecuali yang karenany,a clamal dilakukan).

,h'Jr *3 lo i' e '4t l 1|uui SAW meletrati seorung laki-

/rr,ti) Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat Ibrahirn bin
Sa'ad, namun beliau langsung berpindah ke riwayat Syu'bah. Sikap
beliatr ini memberi asumsi bahwa lafazh keduanya adalah sama,

padahal kenyataannya tidak demikian. Riwayat Ibrahim bin Sa'ad

telah diriwayatkan oleh lmam Bukhari dengan sanad seperti di atas
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dengan lal'azh, "Beliau sAw melewati seorang laki-laki yang shalat
sementara qamat untuk shalat Subuh telah dilakukan.,, Maka beliau
SAW membicarakan sesuatu dengan orang itu ya,g kami tidak tahu
apa itu (yang dibicarakan). Ketika selesai sharat, maka kami pun
mengelilingi laki-laki tersebut seraya berkata, "Apakah )ang
disabdakan oleh Rasulullah SAW?" Laki-laki itu berkata. ..Beliau
bersabda kepadaku, 'Humpir-hampir salah seorang di antara kamu
melakukan shalat Subuh empat rakoat'.,,

Kalimat hadits ini ada perbedaan dengan lafazh hadits yang
diriwayatkan Syu'bah. Di sini dinyatakan bahwa Nabi SAW berbicara
dengan laki-laki itu saat ia sedang shalat. Sementara riwayat Syu'bah
mengindikasikan bahwa Nabi SAW berbicara dengan iaki-laki itu
setelah selesai shalat. Namun kedua versi ini mungkin dipadukan
dengan mengatakan bahwa Nabi sAW pertama berbicira dengan laki-
laki itu secara sfur (perlahan). oleh iebab itu, para sahabat harus
bertanya kepada laki-laki yang dimaksud. Kemudian beliau sAW
berbicara untuk kedua kalinya setelah selesai shalat dengan suara
keras sehingga didengar oleh semuanya. Adapun faidah Nabi SAW
mengulanginya adalah untuk menekankan pengingkaran beliau
terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki itu.

:\\t ' ,)4',.i* (aku mendengar seorang laki-laki rtari Azd)

Dalarn riwayat Al Ashili disebutkan, .ulr ;r (Dari Asad), dan inilah
yang benar dalam tinjauan bahasa.

# it l:lh.r; 'rS Jdd- (ia tlipanggil Malik lbnu Buhainah)
Demikian yang dikatakan oleh syu'bah sehubungan dengan sahabat
tersebut. Begitu juga dengan Abu Awanah dan Hammad bin Salamah.
Sementara para pakar hadits seperti yahya bin Ma,in, Ahmad.
Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Al Ismaili, Ibnu Asy-Syarafi, Ad-
Daruquthni, Abu Mas'ud dan yang lainnya memvonis mereka telah
melakukan kekeliruan pada dua tempat:

Pertoma, sesungguhnya Buhainah adalah ibunya Abdullah,
bukan ibunya Malik.

Kedua, Sesungguhnya yang menjadi sahabat dan yang menukil
riwayat tersebut adalah Abdullah bukan Malik, yaitu Abdullah bin
Malik bin Al Qisyb. Adapun Al Qisyb adalah gelar, sedangkan
namanya adalah Jundub bin Nadhlah bin Abdullah.
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Ibnu Sa'ad berkata, "Malik bin Qisyb clatang ke Makkah -yakni
pada masa jahiliyah- lalu bersekutu dengan Bani Muthalib bin Abdi
Manaf. l.alu ia menikahi Iluhainah binri Al Irarits bin Ar Muthalib
yang bemama Abdah, dan Buhainah adalah gelarnya. Buhainah hidup
hingga Islam datang, maka ia pun masuk Islam serta menjadi seorang
sahabat wanita. Adapun anaknya yang bernama Abdullah telah masuk
Islam sejak awal. 'fidak ada seorang pun yang memasukkan Malik
dalam golongan sahabat. kecuali sebagian mereka yang rnendasarinya
dengan pandangan di atas tanpa mampu mendalami persoalan.
Demikian pula Ad-Dawudi menyatakan keheranannya atas sikap
pensyarah Shuhih Bukhari yang mempermasalahkan sanad hadits ini.
Ad-Dawudi berkata, "Perbedaan ini tidaklah berpengaruh, karena
mana saja di antara kedua orang itu (Abdullah dan Malik) yang
menukil hadits ini, mereka sama-sama sahabat.

Ibnu Abdul Barr rnenukil perbedaan pendapat mengenai
Buhainah; apakah ia ibunya Abdullah atau ibunya Malik? yang benar
Buhainah adalah ibunya Abdullah seperti yang telah dijelaskan. oleh
sebab itu, ditulis dengan Ibnu Buhainah (yakni ditambah ulif'padakata
bin). Kedudukannya dari segi tata bahasa sama dengan Abdullah,
sebagaimana penulisan nama Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan
Muhammad bin Ali ibnu Al Hanafiyah.

)'z') ,9i; lmelihat seorang taki-laki)Dia adalah Abdullah. perawi

hadits ini, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad merarui jarur
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abdullah.
bahwasanya Nabi sAW melewatinya dan ia sedang melakukan shalat.
Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain disebutkan, .,Beliau SAW
keluar sedangkan Ibnu Al Qisyb sedang shalat." Sementara pada
sebagian perawi di tempat ini tercantum, "lbnu Abi eisyb',. Tapi ini
merupakan kesalahan.

Kisah serupa dialami Ibnu Abbas, dimana dia berkata, ,.Aku

shalat sementara muadzdzin mulai qamat. Maka Nabi SAW
menarikku dan bersabda,'Apakah engkau akan shalat Subuh empat
rqkectt?"'Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al
Bazzar, Al Hakim dan selain mereka. Dengan demikian, kemungkinan
peristiwa tersebut terjadi lebih dari sekali.

.16, y, t\ (manusia mengelilinginya) Secara lahiriah yang

dikelilingi adalah Nabi SAW. Akan tetapi lafazh yang dinukil melalui

FATHUL BAARI - 2LI



jalur periwayatan lbrahim bin Sa'ad yang telah disebrltkan
menyatakan bahwa yang dikelilingi adalah laki-laki yang shalat
tersebut.

tili q*! @pakuh ;;halat Subuh empat rakttctt) pertanyaan ini
berkonotasi pengingkaran, dan beliau mengulangi ucapannya untuk
mempertegas pengingkaran.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah
pengingkaran ini. Al Qadhi Iyadh dan yang lainnya mengatakan
bahwa pengingkaran tersebut untuk memberi pelajaran kepada
manusia agar jangan sampai setelah zaman berlalu mereka mengira
bahwa hal itu wajib hukumnya. Pandangan ini didukung oleh riwayat
Ibrahim bin Sa'ad, '€'bi ',b'j- flampir-hampir salah seorang di
anlaro kamu). Berdasarkan hal ini, jika ada jaminan bahwa hal
tersebut tidak akan terjadi, maka perbuatan itu tidak dianggap makruh.
Akan tetapi pandangan ini tidak dapat diterima berdasarkan makna
umum hadits yang dijadikan judul bab. Ulama lain mengatakan bahwa
hikmah yang dimaksudkan adalah agar jangan sampai terjadi
kesamaran antara shalat fardhu dan shalat sunah. Sementara An-
Nawawi berpendapat bahwa hikmahnya adalah agar seseorang
mempersiapkan diri sepenuhnya untuk melakukan shalat fardhu dari
awal, Ialu ia langsung melaksanakannya setelah imam masuk dalam
shalat. Di samping itu, memelihara.kesempurnaan pelaksanaan shalat
fardhu adalah lebih utama daripada menyibukkan diri dengan shalat-
shalat sunah. Demikian pernyataan An-Nawawi.

Pandangan ini selaras dengan mereka yang beranggapan adanya
syariat mengganti shalat sunah, dan ini merupakan pendapat jumhur
ulama. Dari sini, maka bagi siapa yang tidak berpendapat demikian
akan berkata, "Apabila seseorang mengetahui bahwa ia masih sempat
mendapatkan rakaat pertama bersama imam, maka ia diperbolehkan
melakukan shalat (sunah)." Sebagian mereka berkata, "Apabila shalat
sunah yang sedang dilakukan sudah memasuki rakaat terakhir, maka
tidak makruh baginya menyibukkan diri dengan shalat sunah, dengan
syarat tidak terjadi kesamaran."

Pendapat pertama dikemukakan oleh golongan Maliki,
sementara pendapat kedua dikemukakan oleh golongan Flanafi.
Seakan-akan ketika mereka melihat adanya kontradiksi antara anjuran
untuk mendapatkan shalat sunah dengan larangan untuk
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melakukannya pada saat tersebut. maka mereka pun hendak
nlengompror-nikan keduanya.

Sebagian ulanta yang lain mengatakan bahrva sebab
pengingkaran tersebut adalah tidak adanya pemisahan antara shalat
tardhu dan shalat sunah, sehingga bisa saja ter.jadi kesamaran antara
keduanya. Pandangan ini rnenjadi kecenderungan Ath-Thahawi, dan
dia mendukungnya dengan sejumlah hadits yallg memerintahkan hal
tersebut. Sebagai konsekuensinya apabila shalat itu dilakukan di pojok
masjid, maka tidak dianggap makruh. Tapi ini tidak sesuai dengan
keterangan terdahulu, sebab apabila maksudnya sekedar rnemisahkan
antara shalat fardhu dan shalat sunah, rnaka tidak akan diingkari
dimana sudah pasti Ibnu Buhainah terlebih dahulu rnenyelesaikan
shalat sunahnya dengan memberi salam, kemudian memasuki shalat
Subuh. Hal ini diindikasikan pula oleh hadits eais bin Amr yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, fr. 4t ,{, & Ut

#t :fu c_ L(Pt (Bcthwasanya ia shcrlctt tluct rukaat Fajur setelult

.sele.sai melakukcrn :;hcrlut Suhuh). Oleh karena Nabi SAW tidak
rnengingkari perbuatannya -saat dilaporkan kepada beliau SAW- yang
mengganti shalat sunah Fajar setelah shalat fardhu Subuh, dimana ia
melakukannya tanpa terpisah, maka hal ini menunjukkan bahwa
pengingkaran terhadap Ibnu Buhainah adalah karena perbuatannya

1''ang melakukan shalat sunah saat shalat fardhu sedang ditegakkan. Ini
selaras dengan hadits yang disebutkan padajudul bab.

Sementara itu Ibnu Umar memahami bahrva larangan tersebut
berlaku khusus bagi mereka yang berada di masjid, tidak bagi mereka
yang berada di luar masjid. Oleh sebab itu, telah dinukil melalui
riwayat yang shahih bahwa beliau melempari orang-orang yang
melakukan shalat sunah di masjid setelah qamat dilakukan dengan
kerikil. Telah dinukil pula melalui riwayat yang shahi& bahwa beliau
sedang berjalan menuju masjid, lalu beliau mendengar qamat, maka
beliau shalat dua rakaat sunah Fajar di rumah Hafshah. Kemudian
beliau masuk masjid dan shalat bersama imam.

Ibnu Abdul Barr dan ulama lainnya berkata, "Yang dijadikan
pedoman (hujjah) saat terjadi perbedaan pendapat adalah Sunnah.
Barangsiapa yang berpegang dengan Sunnah sungguh ia telah
beruntung. Untuk itu meninggalkan shalat sunah saat qamat, dan
n-relaksanakannya sesudah shalat fardhu lebih dekat kepada mengikuti
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Sunnah. Hal ini diperkuat dari segi makna, dimana perkataannya,
'Hayya alash-shalaft (rnarilah menuju shalat)', yakni shalat yang
karenanya qamat dilakukan. Maka, manusia yang paling tepat dalam
memenuhi ajakan itu adalah mereka yang tidak rnenyibukkan diri
dengan urusan [ain."

Makna umum yang terkandung dalam sabda Nabi SAW ,,Tidak

ada shulat kecuali shalat .fardhu" telah dijadikan sebagai dalil bagi
mereka yang mengatakan bahwa shalat sunah dihentikan saat
mendengar qamat untuk shalat fardhu. Ini merupakan pendapat Abu
Hamid dan selainnya dari kalangan ulama madzhab Syaf i. Namun
ulama yang lain mengkhususkan larangan ini bagi mereka yang
memulai shalat sunah saat qamat sedang dilakukan, sebagai
pengamalan kandungan firman Allah SWT dalam surah Muhammad
ayat 33 yang berbunyi, ptii tY 12 (Dan jctnganlah kolian
membatal kan amol-antal kamu).

Dalam hal ini dibedakan hukum orang yang khawatir akan
ketinggalan jamaah shalat fardhu, dimana dalam kondisi seperti ini ia
harus menghentikan shalat sunahnya. Namun apabila tidak ada
kekhawatiran dalam hal ini, maka ia boleh melanjutkan shalat
sunahnya.

t,

i:.A*rl \r:Jl (yang karenanya qamat dilakukan) Kalimat ini telah

dijadikan'aaiit tidak bolehnya seseorang untuk melakukan shalat
sunah maupun fardhu dengan bermakmum pada imam yang
melakukan shalat fardhu yang lain, seperti melakukan shalat Zhuhur
dengan mengikuti imam yang melakukan shalat Ashar. Namun
seseorang diperbolehkan mengikuti imam yang sedang shalat fardhu,
meskipun ia telah melakukan shalat tersebut sebelumnya.

39. Batasan Orang yang Sakit Untuk Menghadiri Shalat
Jamaah
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664. Dari Al Aswad, dia berkata, "Kami berada di samping
Aisyah RA, lalu kami menyebut sikap tekun melakukan shalat serta

mengagungkannya." Aisyah berkata, "Ketika Rasulullah SAW
menderita sakit yang membawa kepada kematiannya, maka shalat pun
telah tiba dan adzan dikumandangkan. Beliau bersabda,
'Perintahkanlah Abu Bakur untuk shalat mengimami ntanusia '. Maka
dikatakan kepada beliau SAW, 'sesungguhnya Abu Bakar seorang
laki-laki yang mudah terharu. Apabila ia menggantikan posisimu,
maka dia tidak akan mampu untuk shalat mengimami manusia'. Nabi
SAW mengulangi sabdanya dan mereka pun mengulangi perkataan

tadi kepada beliau. Lalu Nabi SAW mengulangi untuk yang ketiga
kalinya seraya bersabda, 'Se.sungguhnya kalian adalah sahabctt-
sahabat wanita Yusuf perintahkonlah Abu Bakar qgqr shalat
rnengimami manusia '. Abu Bakar keluar lalu shalat. Lalu Nabi SAW
mendapatkan dirinya merasa ringan, maka beliau keluar dengan
dipapah dua laki-laki. Seakan-akan aku melihat kedua kakinya
membentuk garis di tanah (kakinya terseret di tanah) karena rasa sakit
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yang dideritanya. Maka Abu Bakar bermaksud mundur, namun Nabi
SAW mengisyaratkan kepadanya yang berarti, ''fetaplah di tempatmu.
Kemudian beliau didudukkan di samping Abu Bakar." Dikatakan
kepada Al A'masy, "Apakah Nabi SAW shalat dan Abu Bakar sharal
mengikuti shalatnya, sedangkan manusia shalat mengikuti shalat Abu
Bakar?" Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti,t'Bgnar.tt

Sebagian hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Syu'bah,
dari Al A'masy. Lalu Muawiyah menambahkan, "Beliau SAW duduk
di sebelah kiri Abu Bakar, maka Abu Bakar shalat sambil berdiri."

J:,',"it';; U :z^x.G U6 
'iu lt * i yt * *

,i'..(: .,, . -r.ro.i t.,.ci'.:l^, tt. . i.c . .1..
4J J)te ,* € €* Ul +lJjl j:k-,1 ar> I *;l'; .)) q

.,
*d'
7pz9(

'J3itt .';1 
"trr', {Qt; Jf-.j e'r\iiL *,#', i

/ 6)u"-fs",C.i* ,a;,G av t q6 ql 
^: 

t:;* :^ist
a/

./.rb €ri'i * ;,i6 ,! |ai v*,G"S t *!t _,-it
665. Dari Ubaidillah bin Abdullah, dia berkata. "Aisyah berkata,

'Ketika sakit Nabi sAw semakin berat dan rasa sakit yang dideritanya
bertambah parah, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat
di rumahku, dan mereka pun mengizinkan beliau. Maka beliau keluar
dengan dipapah dua laki-laki, kedua kakinya membentuk garis
ditanah. Beliau SAW dipapah Abbas dan seorang laki-laki yang
lain'."

Ubaidillah berkata, "Aku menyebutkan kepada Ibnu Abbas apa
yang dikatakan oleh Aisyah, maka Ibnu Abbas berkata kepadaku.
'Apakah engkau tahu siapa laki-laki yang tidak disebutkan oleh
Aisyah?' Aku berkata, 'Tidak'. Ibnu Abbas menjawab, 'la adalah Ali
bin Abu Thalib'."
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Keterangan Hadits:

(Bab hulu,sun orang.r'ong sakit untuk mcnghocliri ,shulut lumuuh)
Ibnu At-l'in berkata mengikuti lbnu Baththal, "Makna kata'hutltl' dt
sir-ri adalah 'hiddah ' yang berarti kekuatan atau sernangat." Kata
"hcttld" bermakna "hiddah" telah dinukil oleh Al Kisa'i. Hal yang
serupa adalah perkataan Umar tentang Abu Bakar, "Aku melihat
darinya sebagian daripada hadd'. yakni kekuatan atau semangat.
Adapun yang dimaksud di sini adalah motivasi untuk r-nenghadiri
shalat jamaah.

Ibnu At-Tin berkata, "Boleh juga dikatakan dengan lafazh'jidd'
(rnengganti huruf ha' dengan .iim) yang berarti bersungguh-sungguh
dalarn suatu urusan. Namun saya tidak mendengar seorang plln yang
rnenukil riwayat tersebut dengan lafazh "iidd " Demikian pernyataan
Ibriu At-Tin. Tetapi Ibnu Qurqul telah menukil riwayat dengan lafaz"lt
"jidd" dan menisbatkannya kepada Al Qabisi.

Ibnu Rasyid berkata, "sesungguhnya makna hadits adalah apa
1'ang menjadi standar bagi orang yang sakit untuk bisa menghadiri
shalat jamaah, karena apabila sakitnya sangat parah, maka ia tidak
dituntut untuk ikut shalat berjamaah. Adapun kesesuaian hal ini
dengan hadits adalah keluarnya beliau SAW dengan dipapah orang
lain, karena kondisinya yang sangat lemah. Seakan-akan beliau
mengisyaratkan bahwa barangsiapa yang telah sampai pada kondisi
demikian, maka tidak disukai lagi baginya untuk ikut hadir shalat
berjamaah, kecuali apabila ia mendapatkan orang yang bisa
memapahnya. Adapun sabda beliau SAW dalam hadits terdahulu,
(* 'j') 6iy) (Niscoya mereka akan mendatangi keduunl,a nte^ski

merangkak) disebutkan dalam konteks penekanan." Dia juga berkata,
"Maksudnya adalah bab batasan bagi orang sakit untuk menghadiri
shalat berjamaah." Demikian yang dikatakan Ibnu Rasyid.

y CG gl, 't'; (sakit belicru ),ang membatt,ct kepatla

kemaliannya) Pembicaraan mengenai hal ini akan dijelaskan pada
pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) berkenaan dengan
sebab, waktu permulaan serta lamanya. Imam Az-Zuhn telah
menjelaskan dalam riwayatnya -sepe(i yang terdapat pada hadits
kedua di bab ini- bahwa kejadian itu berlangsung setelah sakit beliau
SAW semakin parah dan beliau telah menetap di rumah Aisyah.
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i>Ut 'r'p;,i (u,aktu shalut pun telah tiba) yang dimaksud
adalah shalat Isya', seperti pada riwayat Musa bin Abi Aisyah yang
akan disebutkan pada bab "sesungguhnya lmam dijadikan untuk
Diikuti". Kami akan menyebutkan perbedaan pendapat mengenai hal
itu di tempatnya, insya Allah.

ti6 6aka atlzan clilakukan) yang dimaksud adalah adzanuntuk
shalat. Namun adapula kemungkinan yang dimaksud dengan kata
"adzan" di sini adalah "diberitahukan". Kemungkinan ini didukung
oleh riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy yang akan disebutkan
pada bab "seseorang yang Mengikuti Imam", dengan lafazh, JX "t,
1<l,1du, 

o\'l- gitat datang memberitcthukan tentqng shalat). Dalam
hadits ini disebutkan nama laki-laki yang tidak dijelaskan pada
riwayat di atas.

Dalam riwayat Musa bin Abu Aisyah dijelaskan bahwa beliau
sAw lebih dahulu bertanya, "Apakah waktu sholat telah masul(?" dan
Beliau sAw bersiap-siap keluar untuk shalat, namun beliau jatuh
tidak sadarkan diri... (Al Hadits).

,r6u, fii f U( f2] eterinrahkontah Abu Bakar untuk shalat
mengimami manusia) Hal ini dijadikan dalil bahwa orang yang
menyuruh orang lain untuk memerintahkan sesuatu, maka orang yang
menyuruh itu dianggap sebagai orang yang memerintahkan hal itu. Ini
adalah masalah yang terkenal di dalam ilmu ushul. Adapun orang
yang tidak sependapat mengatakan, bahwa makna hadits itu adalah;
sampaikan kepada Abu Bakar bahwa aku memerintahkannya.
Sedangkan untuk menghindari perbedaan tersebut, kita katakan bahwa
apabila yang dimaksud adalah bahwa ia bukan orang yang sebenarnya
menyuruh, maka ini dapat diterima, karena tidak ada lafazh perintah
bagi orang kedua. Namun apabila yang dimaksud bahwa ia tidak
masuk dalam konsekuensi perintah itu, maka ini tidak dapat diterima.
Wallahu a'lam.

'i :P (maka dikatakan kepada beliau) yang mengucapkan

perkataan ini adalah Aisyah, seperti yang akan disebutkan.
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jli lterhuru) Katatersebut berasal dari kata ;"!r yang berarti

kesedihan yang sangat. Namun yang dimaksud adalah hatinya sangat

lembut. Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban dari Ashim, dari
Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah, sehubungan dengan hadits irti
dikatakan, "Ashim berkata, ',41 Asif' berani yang lembut dan

penyayang'." Kemudian akan disebutkan setelah enam bab dari hadits
Ibnu Umar sehubungan dengan kisah ini, "Aisyah berkata kepada
beliau SAW" 'Sesungguhnya ia adalah laki-laki yang sangat lembut.
Apabila membaca maka akan dikalahkan oleh tangisannya'." Hal
senada dinukil pula dari hadits Abu Musa. Adapun riwayat dari Malik.
dari Hisy,am. dari bapaknya, dari Aisyah dengan lafazh. "Aisyal-t
berkata, 'Aku berkata bahwa sesungguhnya Abu Bakar apabila
menggantikan posisimu, maka tidak dapat memperdengarkan
bacaannya kepada manusia disebabkan oleh tangisannya. Maka.
perintahkanlah Umar'."

i tftb\i (mereka mengulangi perkataun itu kepaclanya) Yakni

mereka yang berada dalam rumah saat itu. Pada hakikatnya yang
mengucapkan perkataan ini adalah Aisyah RA, akan tetapi lafazh
hadits diungkapkan dalam bentuk jamak (plural), karena orang-orang
yang berada di sekelilingnya berstatus sebagai orang-orang yang

menyetujui Aisyah dalam hal ini. Disebutkan dalam hadits Abu Musa

dengan lafazh tunggal, yakni oSA lUaka ia mengulai,rgl), sementara

dalam riwayat Ibnu Umar ,'r3t'1io (Maka iu pun mengulang-ulang).

'.Li 
-t* 6:1. i,lal a!1.3t tO:te @taka beliau SAW mengulangi

unluk yang ketiga kalinya serayo bersabda, "Sesungguhny'a kaliun
udalah sahabcrt-sahabot v,anila Yusuf.") Pada kalimat ini terdapat
lafazh yang tidak disebutkan. dan hal itu telah dijelaskan oleh Malik
dalam riwayatnya bahwa yang berbicara dengan Nabi SAW saat itu
adalah Hafshah binti Umar atas perintah Aisyah RA. Disebutkan juga,
"Maka perintahkanlah Umar. Beliau bersabda, 'Ah, sesungguhnya
kalian adalah sahabat-sahab{tt Yusuf ." Maksudnya bahwasanya
kalian sama seperti sahabat-sahabat wanita Yusuf, yang

menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati.
Kemudian meski kalimat itu dalam bentuk jamak, namun yang

dimaksud hanya satu orang, yakni Aisyah. Sebagaimana halnya lafazh
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yt* (sahabat-sahabat wanita) juga dalam bentuk jamak. padahal

yang dimaksud adalah Zulaikha saja.

Persamaan keduanya adalah bahwa Zulaikha mengundang para
wanita seraya menghormati dan menjamu mereka dengan baik,
padahal yang dia maksudkan lebih daripada itu, yaitu agar wanita-
wanita tersebut rnelihat ketampanan Yusuf serta dapat memahami
mengapa ia mencintainya. Adapun Aisyah menampakkan bahwa
faktor yang mendorongnya untuk rnemalingkan jabatan imam dari
bapaknya adalah keadaan bapaknya yang tidak dapat
memperdengarkan bacaan kepada makmum disebabkan ia mudah
menangis. Padal"ral yang ia maksudkan lebih daripada itu, yakni agar
manusia tidak menolak Abu Bakar RA. Hal ini telah beliau nyatakan
secara tegas di kemudian hari, dimana beliau berkata, "sungguh aku
telah menanggapi perkataan beliau SAW, dan tidak ada yang
mendorongku melakukan hal itu kecuali karena terbersit dalam hatiku
bahwa sepeninggal beliau sAw nanti, manusia tidak akan menyukai
seorang pun yang menggantikan kedudukannya.,' (Al Hadits).
Selengkapnya akan disebutkan pada bab, "Wafatnya Nabi SAW,,, di
bagian akhir pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan), insya
Allah. Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim.

Berdasarkan keterangan ini, maka terjawablah permasarahan
yang dikemukakan sebagian orang yang mengatakan, "sesungguhnya
sahabat-sahabat wanita Yusuf tidak' bersikap menampakkan sesuatu
yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka."

Dalam riwayat yang mursal hctsan Ibnu Khaitsamah
menyebutkan bahwa Abu Bakar memerintahkan Aisyah agar
berbicara dengan Rasulullah sAw supaya jabatan tersebut diberikan
kepada orang lain. Maka Aisyah hendak mencapai tujuan tadi dengan
menempuh segala cara, namun tidak berhasil. Dalam kitab At Antali
oleh Ibnu Abdussalam disebutkan, bahwa kaum wanita mendatangi
istri Al Aziz untuk mengecam perbuatannya. Akan tetapi maksud
mereka dalam hati adalah memalingkan Yusuf kepada diri mereka.
Demikian yang dikatakan, akan tetapi konteks ayat tidak mendukung
pendapat tersebut.
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Catatan

Hammad bin Abi Sulaiman menambahkan dalam riwayatnya
terhadap hadits ini dari lbrahim bahwa Abu Bakarlah yang telah
memerintahkan Aisyah agar mengisyaratkan kepada Rasulullah untuk
menunjuk Umar menjadi imam shalat. Riwayat ini dinukil oleh Ad-
Dauraqi dalam Musnad-nya. Imam Malik menambahkan dalam
riwayatnya yang telah kami sitir, "Hafshah berkata kepada Aisyah,
'Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu'." Hal serupa
disebutkan pula oleh Al Ismaili ketika menukil hadits pada bab ini.

Hanya saja Hafshah berkata demikian karena perkataannya
bertepatan pada kali yang ketiga dari tanggapan yang diajukan kepada
Nabi SAW. Nabi SAW tidak bisa ditanggapi lagi setelah beliau SAW
mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali. Maka ketika Nabi SAW
mengucapkan kalirnat yang berindikasi pengingkaran atas perbuatan
mereka, yaitu bahwa mereka adalah sahabat-sahabat wanita Yusuf,
maka timbul dalam diri Hafshah perasaan tidak enak terhadap Aisyah
karena Aisyah yang telah memerintahkannya. Barangkali Hafshah
mengingat kembali peristiwa yang dialaminya bersama Aisyah dalam
kisah buah maghafir (rasanya manis dan baunya tidak sedap) seperti
yang akan diterangkan.

f ii A-P @aka Abu Baktr keluar) di sini terdapat kalimat
yang tidak disebutkan, sebagaimana diindikasikan oleh konteks
kalimat. Hal itu telah dijelaskan dalam riwayat Musa bin Abu Aisyah

dengan lafazh, J'i')t 'oSG lUaka ia (Abu Bakar) didatangi oleh

seorang utusan), yakni Bilal, karena ia adalah orang yang paling
mengetahui tentang masuknya waktu shalat. Lalu Abu Bakar
memenuhinya. Masih dalam riwayat beliau, disebutkan pula, "Utusan
itu berkata kepada beliau, 'sesungguhnya Rasulullah SAW
memerintahkan kepadamu untuk shalat mengimami manusia'. Abu
Bakur berkato -dan ia seorang yang songat lembut, 'l(ahai (Jmar,

shalatlah mengimami manusia'. Umor berkata kepadanya, 'Engkau
lebih berhak atas hal itu'."

Perkataan Abu Bakar dalam riwayat ini, maksudnya bukan
seperti yang dimaksudkan oleh Aisyah. An-Nawawi berkata,
"Sebagian ulama memahami bahwa Aisyah mengucapkan perkataan
ini dalam rangka tawadhu (merendahkan hati), padahal sesungguhnya
tidak demikian. Bahkan perkataan itu diucapkannya karena alasan di
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atas, yakni sifatnya yang lembut dan mudah rnenarrgis. Maka Aisyah
khawatir bacaan Abu Bakar tidak dapat didengar oleh makmum." Ada
pula kemungkinan Abu Bakar RA memahami bahwa ditunjuknya dia
sebagai imam shalat merupakan isyarat akan pengangkatan sebagai
imam (pemimpin) yang melnegang kekuasaan. Abu Bakar rnenyadari
akan beratnya tugas tersebut. Sementara itu dia niengetahui
kemampuan Umar dalam memegang urusan itu, niaka dia pun
inemilihnya. Pandar-rgan ini dipertegas oleh sikap Abu Bakar ketika
ter.iadi pembaiatan khalifah pertama. dimana dia rnengusulkan agar
orang-orang rnemilih antara membaiat Umar atau Abu Ljbaidah bin Al
Jarrah.

Namun yang nampak bahwa dia belun-r mengetahui tanggapan
yang diajukan Aisyah kepada Nabi sAW atas perintah itu. Abu Bakar
memahami perintah yang ditujukan kepadanya hanya bersifat
penyerahan, baik dilakukannya sendiri atau ia menunjuk orang lain.
Al Qurthubi berkata, "Peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa orang
yang ditunjuk untuk menggantikan imam shalat, maka ia boleh
menunjuk orang lain, tanpa harus ada izin secara khusus.,,

'z,b y i *: * rtt e pr +g ltvtuka Nahi sAW
mendopati dirinya mero.ta ringan [sakitnya herkurangJ) secara
lahiriah bahwa Nabi SAW merasakan demikian pada saat itu juga.
Namun ada pula kemungkinan. hal itu terjadi beberapa waktu
kenrudian, sehingga dalam kalimat terdapat lafazh yang tidak
disebutkan (ntahdzufl seperti perkataannya, "Maka Abu Bakar
keluar." Keterangan lebih tegas mengenai hal ini dapat kita lihat pada
riwayat Musa bin Abi Aisyah, "Muko Abu Bakur shulctt mengimami
manusiq pada hari-hari itu, kemudian Rasulullah sAW ntendupati
dirinya merosa ringan." Berdasarkan keterangan ini, maka tidak ada
ketentuan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Isya'.

,s5Q- @ipapah) Yakni diapit dua orang seraya berjalan terseok-

seok karena kondisi yang sangat lemah. Kata cg:6t berarti berjalan

sangat pelan sambil terseok-seok.

*j * (cli antara clua laki-laki) Dalam hadits kedua pada bab

ini diterangkan bahwa mereka adalah Al Abbas bin Abdul Muthalib
dan Ali bin Abu Thalib, sebagaimana yang disebutkan daram riwayat
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Musa bin Abu Aisyah. Namun dalam riwayat Ashim disebutkan, '*'1
'_.... :.. . ... . .. i-n'fi A';"J. G C'* aJ'U W (Beliau mentlctpati rusa ringan pada

clirinya, maka beliau keliar tli antera Bcrrirah tlan Naubalr). Tapi
riwayat ini dapat dikompromikan dengan riwayat terdahulu
sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. "sesungguhnya beliau
SAW keluar dari rumah ke masjid dipapah oleh kedua laki-laki ini
(Baririah dan Naubah). lalu dari pintu masjid hingga ke tempat shalat
dipapah oleh Abbas dan Ali. Atau keduanya dipahami sebagai dua
kejadian yang berbeda." Kemungkinan terakhir ini disinyalir oleh
riwayat Ad-Daruquthni yang menyebutkan bahwa beliau SAW keluar
diapit oleh Usamah dan Al Fadhl bin Abbas. Adapun riwayat yang
terdapat dalam Shahih Muslim yang menyatakan beliau SAW keluar
dengan dipapah oleh Al Fadhl bin Abbas dan Ali, sesungguhnya ini
terjadi saat beliau SAW datang pertama kali untuk dirawat di rumah
Aisyah.

Catatan

Sebagian ulama melakukan kekeliruan ketika memasukkan
Naubah sebagai salah seorang sahabat wanita, karena sesungguhnya
Naubah adalah seorang budak laki-laki yang berkulit hitam seperti
disebutkan oleh Saif dalam pembahasan yang Ar-Riddah. Pernyataan
ini 'didukung oleh hadits Salim bin Ubaid dalam Shahih lbnu

Khuzaimah dengan lafazh,'fI hjt r;i; ef (Betiau keluar diapit

oleh Barirah dan seorang laki-laki lain).

Bakar bcrmaksut) Abu Muawiyah

menambahkan dalam riwayatnya dari Al A'masy, i, fJ'ii * AO

(Ketika Abu Baknr mendengar gerakan heliau SAL\.Dalam riwayat

Arqam bin Syarahbil, dari Ibnu Abbas pada hadits ini disebutkan, 6.ii

t'ii, A,. arlt';i (Ketika manusia merasakan (kehadiran) beliau

SAW, mereka pun bertasbih). Riwayat ini dikutip oleh lbnu Majah dan
selainnya dengan sanad hasan.

k i :rris lMaka Abu
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|rJk Li (henduklah di tempatmu) Dalam riwayat Ashim

disebutkan. 'Oik Ui Li tlentlukluh engkuu tctup cli tentputmu).

Sementara dalam riwa.vat Musa bin Abu Aisyah dikatakan, a1 ^;l t;":U
';'6"1 (Baliau memheri isyarat kepatlanya ogur tidak muntlur).

y,'€.i i (kemttcliun beliau tlitlatttngkcrn) Dalam riwayat Musa bin

Abu Aisyah dikatakan bahwa yang demikian itu atas perintah beliau

SAW. Adapun lafazhnya, LQi\i ,y jl. €.*i :)ut $etiutt SAW

hcrsabda, "Dudukkanluh aku di sampingnytt [Abu Bukar]." Maka,

keduany'a me nclutlttkkun bel iau ... ).

Abu Muawiyah dalam riwayatnya dari Al A'masy der-rgan sanad

yang sama seperti di bab ini -sebagaimana akan disebutkan setelah
beberapa bab kemudian- menjelaskan lebih lanjut tentang tempat
duduk beliau SAW, dia berkata dalam riwayatnya, "Hinggu beliau
tlurluk di samping kiri Abu Bakar." ini adalah tempat imam. Namun
pembahasan ini akan diterangkan nanti. I-alu AI Qurthubi
mengemukakan keheranannya terhadap pensyarah Shahih h[uslint
ketika menukil perbedaan pendapat tentang masalahl apakah saat itu
Abu Bakar berkedudukan sebagai imam atau makmum? Al Qurthubi
berkata, "Tidak disebutkan dalam hadits Shahih Bukhari tentang
posisi duduk Nabi SAW; apakah'di samping kanan atau kiri Abu
Bakar." Sementara riwayat Abu Muawiyah ini dikutip pula oleh Itnam
Muslim. Yang rnengherankar-r. bagaimana dia berkata demikian saat

menj elaskan hadits tersebut.

'a-ij. (sebugiunnya) Riwayat Al A'rnasy ini disebutkan beserta

sanadnya oleh Al Ba'zzar, dimana ia berkata, "Abu Musa Muhamrnad
bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami, Abu Daud telah

menceritakan kepada kami ... dan lafazhnya, iO n, & l, 
'jpj ot?

f ,;ri ,SIJ- ,y.e:dt *t (Rasulullah SAW beracla rti pating clepan cli

hadapan Abu Bakar)." Demikian Al Baz.zar meriwayatkannya secara

ringkas. Riw'ayat ini sesuai dengan masalah hadits bab di atas. Akan
tetapi Ibnu Khuzaimah telah merirvayatkan dalam Shuhih-nya dari
Muhammad bin Basysyar, dari Abu Daud -nielalui sanadnya seperti

di atas- dari Aisyah, dia berkata, "Di antara ntanusia ada yar-rg
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mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang berada di posisi terdepan
daripada Rasulullah SAW, dan di antara mereka ada pula yang
mengatakan bahwa Rasulullah SAW lah yang paling depan."

Muslim bin lbrahim meriwayatkan dari Syu'bah, S* nlt't:i

f gri'r.b 6urrngguhnyo Nabi SAW shalat di belakong Abu Bakar).

(Diriwayatkan oleh lbnu Al Mundzir).

Riwayat yang dinukil oleh lbnu Al Mundzir ini kebalikan dari
riwayat Abu Musa dan masuk dalam perbedaan yang sangat tajarn.
Kemudian dalam riwayat Masruq dari Aisyah disebutkan perbedaan
tersebut. Riwayat tersebut dinukil oleh lbnu Hibban, dari Abu Ashim,
dari Syaqiq, dari Aisyah dengan lafazh. &r;t i- f 'j.i o€ gtu
Bakar shalal mcngikuti shalat beliau sAW, semenrara manusia shalel
ntengikuti shalot Abu Bakrr). Imam Tirmidzi. An-Nasa'i dan lbnu
Khuzaimah meriwayatkan. dari Syu'bah, dari Nu'aim bin Abi Hind,
dari Syaqiq dengan lafazh, f. er( |-ilt d* *t f n' & pr oi
(Bahwasanya Nobi SAW shalat di belakang Abu Bakar).

Makna lahiriah yang dapat dipahami dari riwayat Muhammad
bin Basysyar adalah bahwa Aisyah tidak metihat secara langsung
posisi Nabi SAW. Akan tetapi sejumlah riwayar yang telah dinukil
dari beliau (Aisyah) menegaskan bahwa Nabi SAW menjadi imam
pada shalat tersebut. Di antaranya adalah riwayat Musa bin Abi
Aisyah yang telah kami sitir yang menyebutkan, y. e k';.f 

',y*

f eri l)A. a6r: *j f i' J, '!3r 
lMaka Abu Bqkar shcttar

mengikuti shalat Nabi SAW dan manusia shalot mengikuti shalut Abu
Bakar). Ini juga yang menjadi riwayat Za'idah bin Qudamah dari
Musa. Namun Syu'bah menukil pula versi yang berbeda dari Abu
Musa dengan lafazh, i,;b ur'olt d i' 

'J't-t3 
/6u, & 1; Si L1

(Sesungguhnya Abu Bafuir shalat mengimami manusia, sedangkan
Rasulullah SAW berada pada shafdi belakangnya).

Sebagian ulama menempuh metode tarjih,3a dimana mereka
mengedepankan riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar sebagai

rr Mcttrdc tolih adalah mcnguatkan salah satu dari dua versi yang bcrbcda dengan
rncmperhatikan laktor-taktor yang mcndukungnl.a -pcncr.i.
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makmum, karena hal ini dinyatakan dengan tegas dalam riwayat. Di
samping itu riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy dinilai lebih
akurat dibanding riwayat perawi lain dari Al A'masy. Sebagian lagi
berpendapat sebaliknya, mereka mengatakan bahwa saat itu yang
menjadi imam adalah Abu Bakar. Pandangan ini berdasarkan
perkataan Abu Bakar pada bab "Barangsiapa yang Masuk untuk

Mengimami Manusia", dimana Abu Bakar berkata. i','it €.i;l: i( r;
A, t rot o. -l'-..'

*': # alr ..rlJ nrr Jr-.r +* i ii*_ .li (Tidukluh pantus bugi putru

Abu Quhafah untuk ntctju di hadupctn Ru.sulullah SAln. Lalu di antara
ulama ada pula yang menempuh metode Al ,Jant' (memadukan)3s
dengan cara memahami riwa,vat-riwayat yang saling kontroversi
sebagai kejadian yang berbeda-beda. Lalu mereka mendudukkan
perkataan Abu Bakar sebagaimana akan disebutkan pada tempatnya.
Pandangan terakhir ini didukung oleh adanya perbedaan penukilan
dari para sahabat selain Aisyah RA.

Hadits Ibnu Abbas yang berbicara mengenai hal ini
menyebutkan bahwa Abu Bakar RA adalah sebagai makrnum, seperti
yang akan disebutkan dalarn riwayat Musa bin Abi Aisyah. Demikian
pula dalam riwayat Arqam bin Syarahbil -yang telah kami sitir- dari
Ibnu Abbas. Sedangkan hadits Anas yang berbicara mengenai hal ini
menyatakan bahwa Abu Bakar sebagai imam. Riwayat Anas ini
dikutip oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Humaid, dari Tsabit,

dari Anas dengan lafazh, €ri'& Pt y ht *'1t alb a,y,4'ii

='; 
e fi. 6nAnt ftrakhir yang clilokukan oleh Nabi SAW di

belakang Abu Bqkar, dimuna beliau SAW mengenakan kain...). An-
Nasa'i juga menukil riwayat ini melaluijalur lain dari Humaid, tanpa
menyebutkan Tsabit. Adapun dampak perbedaan ini terhadap hukum
akan diterangkan pada bab "sesungguhnya imam dijadikan untuk
diikuti", insya Allah.

t, # f ;i'u6J f e,i y-,f '-V:.,,:;.llr f t-6 ji it;'1

(Muav,iyah menambuhkan dalam riwayatnya duri Al A'masy, "Beliau
SAW duduk di samping kiri Abu Bakur, dan Abu Bakar shalqt sambil
berdiri) Yakni hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah

t' M.totl. Jam' adalah mcnl,atukan bcrbagai versi (rirvayat) yang bcrbeda dengan cara
nrencmpatkan pada proporsinl,a -pcncr.i.
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dari Al A'masy, sebagaimana yang diriwayatkan oleh [-laf'sh bin
Ghiyats (secara lengkap) dan Syu'bah (secara ringkas) dimana
semuanya menerima dari Al A'masy melalui sanad tersebut. Lalu Abu
Muawiyah memberi tambahan seperti di atas.

Pada penjelasan terdahulu telah disebutkan tempat di mana
Imam Bukhari mengutip riwayat ini lengkap dengan sanadnya.

Namun hal ini diabaikan oleh Mughlathai serta orang-orang yang

sependapat dengannya, mereka mengatakan bahwa sanad lengkap
riwayat ini terdapat dalam riwayat lbnu Numair dari Abu Muawiyah
dalam kitab Shahih lbnu Hibban. Pemyataan rnereka ini dinilai tidak
tepat bila ditinjau dari dua segi:

Pertama, riwayat Ibnu Numair tidak menyebutkan,"Di samping
kiri Abu Baknr."

Kedua, menyatakan bahwa sanad lengkap hadits itu telah
dinukil oleh penulis kitab yang menyitirnya, lebih tepat daripada
menisbatkannya kepada yang lain.

Kalimat dalam hadits kedua, e] f *t ,k'4t P 11: lferit<a

.semakin berat bagi Nabi SAW) Yakni sakit beliau SAW semakin
parah. Dikatakan "sakitnya telah berat" apabila anggota badan
seseorang semakin sulit digerakkan.

'^S "o'tii (mereka pun mengizinkannya), yakni istri-istri beliau

SAW. Hal ini dijadikan dalil bahwa menggilir malam di antara istri-
istri termasuk kewajiban bagi beliau SAW, sebagaimana yang akan
dibahas pada tempatnya, insya Allah.

Hadits Zuhri ini telah disebutkan dalam bab, "Mandi dan
Wudhu dari Mikhdhab", dimana keterangannya lebih lengkap
daripada yang tersebut di tempat ini. Kemudian akan disebutkan
dalam riwayat Ibnu Abi Aisyah dari Ubaidillah (guru Imam Bukhari)
dengan lafazh yang lebih lengkap daripada lafazh yang dinukil oleh
Zuhri.

/.G grt U ,P 'g 
lbeltau berkata, "la adalah Ali bin Abi

Thalib.") Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya dari
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, "Akan tetapi Aisyah tidak rrrenyenangi
kebaikan untuknya." Dalam riwayat Ibnu Ishaq dalan-r kitab l/
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MaS4huzi dart Az-/.uhri, disebutkan "Akan tetalti Ai:;yah tiduk mumpu
unluk ntenyehutkunnyu dengan suulu kebaikun." Lalu Al Karmani
tidak berhenti pada tambahan ini, bahkan mengungkapkan hal tersebul
dengan kalimat yang tidak enak didengar. Riwayat ini merupakan
bantahan bagi mereka yang berlebihan dengan rnengatakan, "'fidak
pantas kita berprasangka seperti itu terhadap Aisyah." Bantahan ini
juga untuk mereka yang mengatakan bahwa Aisyah sengaja tidak
menyebutkan laki-laki yang kedua, karena laki-laki yang kedr-ra ini
tidak menentu dalam serlua kejadian; terkadang beliau SAW
berpegangan pada Al Fadhl, terkadang pada Usarnah, dan terkadang
pada Ali. Namun yang menjadi pasangan bagi semuanya adalah Al
Abbas. Dia diberi tugas khusus ini sebagai pen_qhargaan baginya.
Tentu saja ini merupakan kekeliruan mereka yang mengatakan. bahwa
kenyataannya tidak demikian. FIal itu karena Ibnu Abbas dalam semua
riwayat yang shohih menyaLakan bahwa laki-laki yang satunl,a itu
adalah Ali, maka inilah yang seharusnya dijadikan pegangan.

Klaim bahwa Al Abbas ada pada setiap kejadian itu, sementara
yang berganti-ganti hanyalah laki-laki yang satunya, juga tertolak
berdasarkan riwayat Ashim yang telah disebutkan. serta riwayat-
riwayat lainnya yang dengan tegas meny,atakan bahu,a Abbas tidak
turut pada satu atau dua kali kejadian itu.

Pelaiaran vang darrat diambil

Pada kisah ini terdapat sejumlah faidah selain yang telah
disebutkan, di antaranya:

1. Mendahulukan Abu Bakar serta melebihkannya di antara semua
sahabat.

2. Keutamaan Umar yang menempati posisi setelah Abu Bakar.

3. Boleh memuji seseorang di hadapannya apabila tidak
dikhawatirkan bahwa orang itu akan bersifat uiub (bangga
terhadap diri sendiri).

4. Sikap lemah lembut Nabi SAW terhadap istri-istrinya.
khususnya Aisyah RA.

5. Orang yang lebih rendah kedudukannya boleh menanggapi
perkataan orang yang lebih tinggi kedudukannya.
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9.

10.

Il.

6. Musyawarah dalam masalah yang menyangkut kepentingan
umum.

7. Adab (sopan santun) terhadap orang yang lebih tinggi
kedudukannya, berdasarkan keinginan Abu bakar untuk mundur
ke shaL

Memuliakan dan menghormati orang yang memiliki keutamaan.
karena ketika Abu Bakar hendak mundur hingga berdiri didalarn
shaf, maka Nabi SAW tidak membiarkannya untuk
meninggalkan tempat berdirinya.

Menangis tidak membatalkan shalat, karena setelah beliau SAW
mengetahui keadaan Abu Bakar yang memiliki hati sangat
lembut dan mudah menangis, beliau SAW tetap tidak menunjuk
orang lain dan tidak pula melarangnya menangis.

Isyarat dapat menempati posisi perkataan. Adapun sikap Nabi
SAW yang hanya memberi isyarat, kemungkinan karena
suaranya yang lemah saat itu, tapi kemungkinan juga beliau
SAW hendak menjelaskan bahwa berbicara dengan orang yang
sedang shalat lebih baik dengan isyarat daripada diucapkan
dengan lisan.

Anjuran shalat berjamaah serta bolehnya melakukan hal-hal
yang lebih sulit, meski bagi orang sakit terdapat rukhshcth
(keringanan) untuk tidak turut berjamaah. Tapi ada pula
kemungkinan beliau SAW melakukan hal itu sebagai penjelasan
bolehnya melakukan hal yang lebih sulit, meskipun memilih
untuk melakukan rukhshah (keringanan) adalah lebih utama. Al
Baidhawi berkata, "sesungguhnya Nabi SAW melakukan hal itu
agar tidak ada alasan sedikitpun bagi para pemimpin sesudah
beliau SAW untuk tidak shalat mengimami manusia.,,
Kemungkinan lain, beliau SAW bermaksud memberi isyarat
bahwa sikap beliau SAW menunjuk Abu Bakar RA karena
kemampuan Abu Bakar untuk menempati posisi tersebut, hingga
beliau SAW turut shalat dan bermakmum kepadanya.

Imam boleh menunjuk penggantinya meskipun tidak ada
halangan, sebagaimana Abu Bakar RA yang hendak melakukan
hal itu.

t2.
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13.

14.

15.

16.

Boleh menyelisihi posisi makmum karena darurat bagi yang
ingin menyambung suara imam, dan masuk pula dalam hal ini
orang yang tidak dapat masuk dalam shaf karena penuh.

Sebagian nrakmum boleh mengikuti makmum yang lain. Ini
adalah perkataan Asy-Sya'bi dan dipilih olch Ath-Tl.rabari, serta
disitir oleh Imam Bukhari seperti yang akan disebutkan. 'fapi

pandangan ini dikritik, bahwa Abu Bakar saat itu berkedudukan
sebagai penyambrmg suara inram. seperti akan disebutkan pada
bab, "Orang yang Memperdengarkan Takbir kepada Manusia"
n-relalui riwayat lain dari Al A'masy. Demikian pula yang
diriwayatkan oleh lmam Muslim. Berdasarkan hal ini maka
makna "mereka mengikuti" adalah mengikuti suaranya. Hal ini
didukung oleh kenyataan bahwa Nabi SAW duduk sedangkar.r

Abu Bakar berdiri. Dengan demikian, sebagian perbuatan beliau
SAW tidak terlihat oleh sebagian makmum. maka Abu Bakar
seperti imam dilihat dari sisi mereka.

Bolehnya mengikuti suara orang yang mengeraskan suara
takbirnya, serta sahnya shalat orang yang mengeraskan suara
takbirnya dan shalat orang yang mendengarkannya. namun
sebagian ulama mensyaratkan bahwa hal itu sah apabila
sebelumnya telah ada izin dari imam.

Kisah ini dijadikan dalil oleh Ath-Thabari untuk menyatakan
bahwa imam boleh meninggalkan posisinya lalu bermakmum
kepada orang lain tanpa harus memutuskan shalat yang sedang
dilakukan.

Boleh mengangkat imam saat shalat berlangsung.

Takbiratul ihram makmum boleh mendahului takbiratul ihram
imarn, berdasarkan bahwa Abu Bakar pada awal shalat (sebagai
imam) meninggalkan posisinya dan bermakmum kepada
Rasulullah SAW. Kami telah menyebutkan bahwa inilah makna
yang kuat. Pendapat ini didukung oleh riwayat Arqam bin

Syarahbil dari Ibnu Abbas, ;," airit e't y a, .p pr i;rlti

f i1 i+t,* (Maka Nabi SALY memulcri bcrcaan dari tentpat

berhenlinya bacaun Abu Bakar).

Kisah ini dijadikan sebagai dalil sahnya shalat seseorang yang
mampu berdiri -lalu ia shalat sarnbil berdiri- di belakang imam

17.

18.

19.
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yang duduk. Berbeda dengan pandangan dalam madzhab Maliki
dan pandangan Imam Ahmad yang mewajibkan makmum untuk
duduk pada saat imam shalat sambil duduk, seperti akan dibahas
dalam bab, "Sesungguhnya lmam Dijadikan untuk Diikuti,,
insya Allah.

40. Keringanan untuk Shalat di Tempat Tinggal Saat Turun
Hujan dan Karena Suatu Halangan

'"rl

666. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar adzan untuk shalat _
pada rnalam yang dingin serta angin bertiup kencang- kemudian dia
mengucapkan, "Alaa sh(tlluu fir-rihaal (Ketahuilah, shalatlah di
tempat-tempat kamu)." Kemudian dia berkata, ,.Sesungguhnya

Rasulullah sAw pernah memerintahkan muadzdzin -apabila malam
sangat dingin dan turun hujan- untuk mengucapkan.'Alact shalluu fir-
rihaal (Ketahuilah, shalatlah di tempat-tempat kamu),."

*3 & orr

667. DariMahmud bin Rabi' Al Anshari bahwasanya Itban bin
Malik biasa mengimami kaumnya, sedang dia seorang yang buta. Dia

)G=,
,,)-,t)

(LJu
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+

*
iii

:r

FATHUL BAARI - 23I



berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah. sesungguhnya
terkadang situasi sangat gelap dan baniir, sementara aku seorang laki-
laki yang tidak dapat mc'lihat. Maka, hendaknya engkau shalat wahai
Rasulullah di suatu tempat di rumahku untuk aku .iadikan sebagai
mushalla" (yakni tempat khusus untuk shalat). Maka Rasulullah SAW
datang kepadanya dan bertanya, "Di mana engkau menginginkan aku
shalat?" Beliau menunjuk satu tempat di rurnah itu. maka Ilasulullah
SAW shalat di situ.

Ketcrangan Hadits:

(Bab keringunqn unluk shulctl di lentpctt tinggul suul lurun hujun
dan karenu suult,t halungctn) Penyebutan kata "halangan" setelah kata
"turun hujan" merupakan gaya bahasa menyebutkan kata yang bersilat
umum setelah kata 1'ang bersifat khusus. Dalam hal ini shalat di
tempat tinggal bisa saja secara berjamaah atau sendirian, akan tetapi
umumnya dilakukan sendirian. Adapun yang dimaksud jamaah adalah
melakukannya di masjid. Sedangkan pembahasan mengenai hadits
Ibnu Umar telah dijelaskan di dalam pembahasan tentang adzan dan
hadits Itban dalam bab "Masjid di Rumah-rumah". dimana Imam
Buklrari menyebutkannya dengan lafazh yang lebih lengkap.

41. Apakah Imam Shalat derigan Orang-orang yang Telah
Hadir? Apakah Imam Berkhutbah pada Hari Jum'at Saat

Hujan Turun?

,,i: . ol . c/,u Lr, $) (y- ,l ,& j t+;,Ju .rrtlir j ir r& *
'-W JG')r .j, ;)&Jr j 'iu <;y;t Jb A'{ il'::'t'4r
'^r;i*;g ';'i':,xi'8k i:r-;"rj#i'#e f J|@

,, o-o.' ., .' z a t

_Jit ;'r 6 -*t qti ur & at e- d';- 'r^ j
t to.o./, c ? -l t o /

.^\+ >l r.Jl r:.l 5
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668. Dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, "rbnu Abbas
berkhutbah di hadapan kami pada hari dimana jalanan berlumpur,
maka ketika muadzdzin sampai pada karirnat,'hayya olash-shaiaah
(marilah menuju shalat)', beliau memerintahkan seraya berkata,
'Katakanlah, ash-shalaatu Jir-rihaal (sharatlah di tempat-tempat
tinggal)'. Sebagian mereka memandang kepada sebagia, yang lain,
seakan-akan mereka mengingkari hal itu. Maka Ibnu Abbas berkata,
'Kalian mengingkari hal ini, sungguh ini telah dilakukan oleh orang
yang lebih baik dariku -yakni Nabi sAW- dan sesungguhnya itu
adalah kewajiban. Sesungguhnya aku tidak suka untuk menyusahkan
kamu'."

Diriwayatkan dari Hammad bin Ashim, dari Abdullah bin Al
Harits, dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama seperti itu, hanya
saja ia mengatakan, "Aku tidak suka untuk membuat kalian berdoia,
maka kalian datang seraya menginjak-injak tanah berlumpur hingga
ke lutut-lutut kalian."

J/

Lt1; -ie :Jw'qrJu.Jt t; [i ';L ,jd * Gi ,rb
il*.;lt ,*i; SAt )i itosj ,Ar JL &,-,*a

.uo

& tt at €'r*" *t * ilt ob ^itr Ji, Ufi

*€,p,;iu"i:,
669. Dari Abu Salamah, dia berkata, .,Aku bertanya kepada Abu

Sa'id Al Khudri, dia berkata. 'Datanglah awan laru turun hujan hingga
menetes dari atap -yang terbuat dari pelepah kurma- dan qamat untuk
shalat dilakukan, maka aku melihat Rasulullah sAw sujud di atas air
dan tanah becek hingga aku melihat bekas tanah di dahinya,.,,
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670. Dari Anas bin Sirin, dia berkata: aku mendengar Anas

berkata, "seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata.

'sesungguhnya aku tidak mampu untuk shalat bersamamu'. Ia adalah

seorang laki-laki yang gemuk. Lalu dia membuat makanan untuk Nabi

SAW, kemudian mengundang beliau SAW ke rumahnya. Lalu beliau

membentangkan tikar seraya memerciki pinggiran tikar. dan Nabi

SAW shalat dua rakaat di atas tikar tersebut." Seorang laki-laki dari

keluarga Al Jarud berkata kepada Anas, "Apakah Nabi SAW (saat itu)

shalat Dhuha?" Anas berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau SAW
mengerjakannya (yakni shalat Dhuha) kecuali pada hari itu."

Keteranqan Hadits:

(Bab opakah itnartt .sholul dengun orang-orung yung teluh

hudir) Yakni ketika ada halangan yang membolehkan seseorang untuk

tidak turut berjamaah. Apabila sebagian orarlg memaksakan diri untuk

datang, lalu imam mengimami ntereka. maka hal ini tidak dianggap

makruh. Dengan demikian. perintah untuk shalat di ten'rpat tinggal

berindikasi ibahah (kebolehan) bukan muntlttb (sunair). Adapun letak

kesesuaian persoalan tersebut dengan hadits Ibnu Abbas terletak pada

perkataannya, f. Ji'# p (Sebagian mereku memantlungi

sebogian yong lain) ketika beliau memerintahkan muadzdzin untuk

mengucapk an, "Ash-Shalaalu .fir-rihaul", karena hal ini melunjukkar1

bahwa sebagian mereka hadir dan sebagian yang lain tidak hadir.

Meskipun demikian, Ibnu Abbas tetap berkhutbah dan sl-ralat

mengimami orang-orang yang hadir.
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(Apakah imam berkhutbuh pada hari.Ium'at ketika htljan lurun)
Konteksnya dengan hadits Ibnu Abbas sangat.ielas. Pembahasannya
juga telah disebutkan pada pembahasan tentang adzan, dimana telah
diterangkan bahwa hal ini terjadi pada hari Jum'at. dan bahwasanya

kalimat "r;'* 6i (sesungguhnya ia adcrlah kewajihun) yakni shalat

Jum'at.

Adapun kesesuaian hadits Abu Sa'id dengan judul bab dapat
dilihat dari kebiasaan sebagian manusia yang tidak ikut berjamaah
pada waktu turun hujan. Sedangkan pendapat sebagian pensyarah
bahwa kemungkinan itu terjadi pada hari Jum'at tidak dapat diterima,
karena disebutkan dalam pembahasan tentang i'tikaf bahwa yang
demikian itu terjadi pada saat shalat Subuh. Sementara hadits Anas
tidak menyinggung masalah khutbah. Perlu diketahui bahwa bukan
suatu keharusan bila hadits yang disebutkan di bawah suatu bab mesti
memuat segala permasalahan yang ada dalam judul bab tersebut.

)Gjli q ,yj 
')'6 

lseorang laki-laki dari kalangun Anshar

herkata) Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud laki-
laki tersebut adalah Itban bin Malik. Kemungkinan itu memang ada,
karena ada kemiripan dengan kisah Itban, namun saya tidak
menemukan keterangan yang menyebutkannya secara tegas. Dalam
riwayat Ibnu Majah -berikut ini- disebutkan bahwa yang dimaksud
adalah salah seorang paman Anas, sementara Itban bukan paman
Anas, kecuali apabila perkataan tersebut bersifat majaz (kiasan).
Karena keduanya berasal dari satu suku yakni Suku Khazraj, namun
masing-masing berasal dari marga yang berbeda.

',!i,t (bersamantu) Yakni shalat jamaah bersamamu di masjid.

t:i,b ,'i) i;€1 (dan dia adalah seorqng taki-taki yang gemuk)

Penyebutan sifat ini (gemuk) mengisyaratkan sebab yang

menjadikannya tidak bisa ikut shalat berjamaah. Lalu Ibnu Hibban
memasukkannya sebagai salah satu faktor yang menjadikan seseorang

diberi keringanan untuk tidak turut shalat berjamaah. Kemudian dalam

riwayat Abdul Humaid dari Anas ditambahkan, u! e,y'o'oi L-i 4l:
y Pi (Dan sesungguhnya aku ingin agar engkau makan dan shalat

di rumahku)."
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fk, U'Ui lrlit entungkun rikur untuk hctiau) Pernbalrasan ini

tclah dijelaskan pada hadits Anas di bagian awal pembahasan tentang

shalat, pada bab "Shalat di Atas Tikar".

l:i6ir iT .4 ,y'r',SA (muka seorang laki-lttki tlttri keltturSia Al

.larud berkata) Dalam riwayat Ali bin Al Ja'd dari Syu'bah yang

dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Dhuha

disebutkan , i1iir j' lrl ;' i>ti JW girtan bin lirlctn bin At ,larud

bcrkutu). Sepertinya yang dimaksud adalah Abdul llamid bin Al
Mundzir bin Al Jarud Al Bashri, karena Imam Bukhari telah ntenukil
hadits ini dari Syu'bah. Lalu beliau menukil di tempat lain dari
riwayat Khalid Al Hadzdza, keduanya menerima dari Anas bin Sirin
dari Abdul Hamid bin Mundzir bin Al .larud dari Anas.

Riwayat ini dinukil pula oleh lbnu Majah dan Ibnu Hibban, dari
Abdulah bin 'Aun, dari Anas bin Sirin. dari Abdul Hamid bin Al
Mundzir bin Al Jarud, dari Anas. Hal ini memberi indikasi bahwa
sanad riwayat Imam Bukhari terputus (munquthi '). Nantun hal ini
tertolak oleh penegasan Anas bin Sirin bahwa ia telah mendengarnya
langsung dari Anas. Dengan demikian. sanad riwayat yang dinukil
oleh Ibnu Majah tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertomo, merupakan tambahan pada sanad yang telah lengkap
atau bersambung (mut t a s h i l).

Kedua, teriadi kekeliruan. karena Ibnu Al Jarud hadir di sisi

Anas saat menceritakan hadits ini, lalu ia bertanya kepada Anas
seperti di atas. Maka, sebagian perawi mengira Ibnu Al Jarud menukil
pula riwayat ini.

Adapun faidah hadits ini akar-r disebutkan pada bab "Shalat

Dhuha". Sedangkan keseusaiannya dengarr judul bab di ternpat ini bisa

saja dilihat dari sisi; bahwa pemberian keringanan bagi yang memiliki
udzur (halangan) untuk tidak turut berjamaah berkonsekuensi agar

imam shalat mengimami orang yang hadir, karena Nabi SAW tidak
pernah meninggalkan shalat jamaah. Bisa pula ditinjau dari sisi

keterangan yang dinukil melaluijalur riu'ayat Abdul Flumaid, dimana

ia berkata kepada Anas, '^;, (k') jas (h{akct beliatt shalttl rJan katni

pun shalal bersomanya). Hal ini sesuai dengan kalimat dalam judul
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bab, "Apakah Imam Shalat dengan Orang-orang yang hadir". u,alluhu
a'lum.

42. Apabila Makanan Telah Siap (Dihidangkan) dan eamat
Untuk Shalat Telah Dilakukan

|j,vl

^;G "b Jf ,-r *g * lq Jlt a;i ,sr :ct>'_s',lr j.i'Su',

osi
ct

.r,t,:JJuri+-

.i ,ltt:
t r;-.*s

Biasanya lbnu Umar mendahulukan makan malam.

Abu Darda' berkata, "Termasuk kedalaman pemahaman
seseorang dalam masalah agama, yaitu terlebih dahulu menyelesaikan
kebutuhannya hingga ia menghadapi shalat sementara hatinya kosong
(dari urusan lain)."

ir'-:t €': tir :'Js it ej * ilt ,* ,lt f u,c f
:6u..rri;v i"rrAt ,#l)

671. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda,
"Apabila makan malam telah dihidangkan dan qamctt untuk shalat
telqh dilakuken, maka dahulukqnlah makan malqm."

4, z A / t t , ,.iI rrr :)v '{': "' ut ,k jJt'J-'r.i .uu ; ;i "}
^ ,- ' 

- - t o ..' I - o , .'. ' ', '. t o

€r,tb * }*,t:7/r ;l2 UC oi J] q fj,is,t:J)r
672. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah
sebelum kalian melakukan shalat Maghrib, dan janganlah kalian
lergesa-gesa dalam menyantap maknn molqm."
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673. Dari lbnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Apabila makan malam .salah seorong di anlura kamu telah
dihitlungkan dan qamal unluk shalat leluh dilukukan, maka
dahulukanlah makan malom, dan jangan lcrburu-buru hinggu
selesai." Telah dihidangkan makanan untuk Ibnu Umar sementara
qamat untuk shalat telah dilakukan, maka dia lidak mendatanginya
(shalat) kecuali setelah selesai (makan). Sesungguhnya dia (lbnu
Umar) mendengar bacaan imam.

674. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,
'Apabila salah seorong kamu sedang makan, muka janganlah
terburu-huru hingga menyelesaikannya, meskipun qamal unluk shalal
telah dilakukan'."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Mundzir dari Wahab bin
Utsman, sementara Wahab berasal dari Madinah.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila makancrn telqh siop (dihidangkun) clun qumat
untuk shalat telah dilakukan) Az-Zain bin Al Manayyar berkata,
"Tidak disebutkannya kalimat pelengkap pada .fudul bab ini adalah
sebagai isyarat bahwa Imam Bukhari tidak menetapkan hukum
masalah tersebut karena adanya perbedaan yang kuat dalam masalah

t'-,f
t,,
ol )t
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itu." Sepertinya Imam Bukhari mensinyalir dua atsar (riwayat) yang
disebutkan di bab ini, dimana keduanya merupakan sumber perbedaan
para ulama dalam masalah ini. Karena lbnu Umar memahaminya
secara mutlak (tanpa batasan), sementara Abu Darda' memberi
batasan apabila hati disibukkan oleh keinginan untuk makan. Atsar
Ibnu Urnar disebutkan dalam bab ini dari segi maknanya, sementara
atsar Abu Darda' dinukil dengan sanad maushul (lengkap) oleh Ibnu
AI Mubarak dalam pembahasan tentang zuhud, lalu dinukil oleh
Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam pembahasan tentang
Ta'zhim qadri Ash-Sholua& melalui jalur beliau.

i'lAt ,;,31 1rto, qamqt unluk shalctt telah dilakukan) Ibrru

Daqiq Al Id berkata, "Huruf alif dan laam padakata iyllr tidak dapat

dipahami bahwa artinya adalah semua shalat. dan bukan pula untuk
mengenalkan hakikat shalat itu sendiri. Bahkan sepantasnya dipahami
bahwa yang dimaksud adalah shalat Maghrib, berdasarkan sabda

beliau SAW, :du, frj:i.ri (Maka clahulukanlah makan malam).

Pernyataan bahwa yang dimaksud adalah shalat Maghrib didukung

oleh sabda beliau SAW dalam riwayat lain, eli'ir flli o1',P yrt:'i.t:A
(Maka dahulukanlah makan tersebut sebelum kalian melakukan shalat
Maghrib), karena sebagian hadits telah menafsirkan sebagian yang

lain. Sementara dalam riwayat yang shahift disebutkan, ,Cii' €'s rit

i.t,'€'rti] (Apabila makan malam telah dihidangkan sedang salah

seoranq! di antara kalian berpuasa). Demikian perkataan Ibnu Daqiq
AI Id.

Al Fakihani berkata, "Sepantasnya hadits ini dipahami
sebagaimana cakupannya yang bersifat umum, demi memperhatikan
illat (alasan penetapan hukum), yakni gangguan yang menghilangkan
liekhusyukan. Adapun penyebutan 'shalat Maghrib' pada riwayat itu
tidak berarti hukum tersebut hanya terbatas pada shalat Maghrib.
karena orang yang lapar dan tidak berpuasa terkadang keinginannya
untuk makan lebih besar daripada orang yang berpuasa." Memahami
hadits ini di bawah konteks umum adalah berdasarkan maknanya,

lakni menyamakan orang yang lapar dengan orang yang berpuasa dan
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menyamakan makan siang dengan makan malam, bukan dari sisi
lafazh yang di sebutkan dalam ri wayat.36

:'3iiu, ftlrtA Qluhulukan makan malunt) Mayoritas ulama

mengatakan bahwa perintah pada ayat ini berindikasi sunah. Namun
mereka berbeda pendapat. dimana ada yang membatasinya pada orang

-vang butuh untuk makan, dan ini merupakan pandangan masyhur
dalam madzhab Syaf i. Lalu Irnam Al Ghazali menambahkan; yaitu
apabila dikhawatirkan makanan akan segera rusak (basi). Di antara
mereka ada yang tidak membatasinya dengan batasan tertentu, ini
adalah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, ini pula yang
diindikasikan oleh perbuatan Ibnu Umar yang akan dijelaskan nanti.
Sementara Ibnu Hazm rlengeluarkan pandangan yang ekstrim, dengan
mengatakan bahwa "shalat menjadi batal."'' Ada juga yang memilih
untuk mendahulukan shalat, kecuali apabila hidangan tersebut adalah
makanan ringan. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dari Malik.
Sementara di kalangan pengikut Imam Malik disebutkan secara rinci,
mereka berkata, "Shalat lebih didahulukan apabila keinginan untuk
makan tidak terlalu besar. Atau ia menginginkannya tapi keinginan
tersebut tidak menjadikan shalatnya terburu-buru. Adapun apabila hal
itu menjadikannya terburu-buru, maka makan lebih didahulukan.

,'- ., ' , ,
f bi "*o e') ts! (apabilo n akan malarn saleh seorang di

untura kamu toUi aftiaongkan) Hal ini lebih spesifik daripada

riwayat yang berburryi, l*lr €': ist (Apabita ntakan mcrlam telah

disiapkan). Kemungkinan makan malam yang dirnaksud dalam
riwayat ini adalah makan malamnya orang yang hendak shalat.
Adapun bila dihidangkan rnakan malam untuk orang lain. maka tidak
masuk dalam cakupan liadits tersebut. Namun ada pula kemungkinan
yang dikatakan berdasarkan maknanya, yakni apabila seseorang lapar
dan hatinya menjadi sibuk karena memikirkan makanan orang lain.

36 I'ersoalannya tidak seperti 1,ang ia katakan, bahkan mengikutkan shalat lain kepacla shalat

rnaghrib adalah sesuai dengan makna dan lalazh yang dinukil dalam hadits Aisyah serta
rir.vayat-riwayat yang semakna dengannya. Adapun hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imarn
Muslim dalam kitab Shahih-n1'a dcngan lafazh. "Ticlak ada shalat apabiia makanan telah siap
dan tidak pula saat menahan dua hal yang buruk." (yakni buang air besar dan kencing).
Ll/allahu a'lant.
t'Yokri 

shalat dianggap batal apabila diker.jakan tcrlcbih clahulu sebclurn rrakan. -pcner.j.
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::raka hukumnya sama seperti orang yang dihidangkan makanan
:ntuknya. Adapun solusi yang bisa dilakukannya adalah berpindah
.iari tempat itu atau mencicipi makanan lain yang dapat
nemalingkannya dari memikirkan rnakanan tersebut, agar ia shalat
Jengan hati yang khusyuk dan tidak disibukkan dengan sesuatu selain
shalat. Kemungkinan ini didukung oleh makna umuln riwayat Muslim
nrelalui jalur lain dari Aisyah, l6i"J' ibr 6,^b i (Tidak ada shalar

upabila makanan telah dihidangktn). Demikian pula perkataan Abu
Darda'. a26 * dqrl (Hendaknya lebih dahulu menunaikan

kebutuhannya).

'* i.t t;€ 5 Qtan biasanya lbnu Umar) Riwayat ini memiliki

sanad maushul (bersambung) yang disambungkan dengan hadits
marfu'. As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa'id, dari
Lbaidillah, dari Nafi', dimana ia menyebutkan riwayat yang marfu'
rlangsung dari Nabi SAW). Kemudian dia berkata, "Na/i berkata.
'Biusanya lbrut (Jmar apabila makan malamnya telah disiapkan
tentenlarq adzan untuk shalat telah dikuntandangkan dan qamat pun
icluh dilakukqn, maka dia tidak berdiri hingga selesai (makan)'."

Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari
\afi', "Bahwasanya Ibnu Umar biasa shalat Maghrib apabila matahari
telah terbenam. Terkadang dia mendapati shalat Maghrib dalam
keadaan berpuasa, maka disodorkan kepadanya makan malamnya
sementara adzan telah dikurnandangkan dan qamat pun dilakukan. Dia
mendengar (semua itu), namun tidak meninggalkan makanannya dan
tidak pula terburu-buru hingga menyelesaikan makan malamnya,
kemudian keluar dan shalat." Ini merupakan riwayat paling tegas yang
dinukil dari Ibnu Umar sehubungan dengan persoalan tersebut.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits-hadits tersebut
menerangkan tidak disukainya shalat saat makanan telah dihidangkan,
bagi mereka yang ingin memakannya, karena yang demikian itu dapat
menghilangkan kekhusyukan. Termasuk juga dalam hal ini apa yang
dapat menyibukkan hati. Hal ini berlaku apabila waktu shalat masih
panjang. Adapun apabila waktu shalat sangat sempit, maka hendaknya
segera melaksanakan shalat untuk menjaga kehormatan waktu."
\amun Al Mutawalli menukil pendapat lain, yaitu mendahulukan
makan meskipun waktu shalat habis, karena maksud shalat adalah
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khusyuk. Tapi pendapat ini hanya berasal dari mereka yang
mewajibkan khusyuk dalam shalat.

Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, karena apabila ada dua
mafsadat (kerusakan), rnaka yang harus dilakukan adalah yang paling
sedikit dampak negatifhya. Sementara keluarnya waktu shalat (habis)
mempunyai dampak yang lebih besar daripada berkurang atau
hilangnya kekhusyukan. Hal itu berdasarkan dalil shalat Khauf dan
yang sepertinya (dimana dalam shalat Khauf (saat berperang) sangat
sulit untuk dapat melaksanakan shalat dengan khusyuk -ed). Apabila
ia shalat karena menjaga waktu agar tidak habis, maka shalatnya
dianggap sah namun dinilai makruh, dan dianjurkan untuk mengulangi
shalat tersebut menurut jumhur.38

Sementara itu Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam hadits
tersebut terdapat dalil tentang perpanjangan waktu shalat bagi orang
yang dihidangkan makanan, meski waktu shalat telah habis. Ibnu
Hazm mengatakan hal yang serupa sehubungan dengan orang yang
tidur serta lupa. Imam An-Nawawi dan lainnya menjadikan hadits
Anas sebagai dalil bahwa waktu shalat Maghrib cukup panjang.
Namun hal ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al Id dengan mengatakan.
bahwa apabila yang dimaksud adalah lamanya waktu shalat Maghrib
hingga hilangnya cahaya mega, maka perlu dipertanyakan lebih lanjut.
Sedangkan apabila yang dimaksud adalah lamanya waktu maghrib
tanpa mengaitkannya dengan sesuatu, maka ini dapat diterima. Namun
ini bukan masalah masyhur yang diperselisihkan oleh para ulama,
karena sesungguhnya sebagian orang yang mengatakan bahwa waktu
shalat Maghrib sangat singkat, membatasinya dengan waktu yang
dibutuhkan oleh seseorang yang lapar untuk makan beberapa suap
sehingga rasa laparnya berkurang.

Imam Al Qurthubi menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa
menghadiri shalat jamaah tidak wajib hukumnya, karena secara
lahiriah orang itu menyibukkan diri dengan makan meski ia tidak
mengikuti shalat jamaah. Tapi hal ini perlu dikaji kembali, karena
sebagian ulama yang mewajibkan shalat jamaah -seperti Ibnu Hibban-
mengatakan bahwa adanya makanan merupakan udzur (alasan) yang

38 
Pendapat paling benar adalah bahwa shalat tersebut tidak perlu diulangi. Sebab barangsiapa

yang shalat scbagaimana yang diperintahkan, maka tidak perlu baginya untuk mengulangi.
Allah SWT telah berllrman. "l]ertakwalah kepada Allah sebaras yang kalian mampu" (es. At-
'faghabun(64) : I 6). llla I I o lu a' I a m.
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membolehkan seseorang untuk tidak shalat berjamaah. Maka, dengan
demikian tidak ada indikasi dalam hadits tersebut dalil tentang tidak
rr'ajibnya shalat berjamaah secara mutlak.

Dalam hadits ini terdapat dalil untuk mengedepankan keutamaan
khusyuk dalam shalat daripada keutamaan awal waktu. Sebagian

ulama madzhab Syaf i dan Hambali berdalil dengan lafazh, fs'j-iv

r mulailoh atau dahulukan) untuk menyatakan bahwa hukum yang
dikandung hadits ini khusus bagi orang yang belum memulai makan.
Adapun mereka yang sedang makan saat qamat dilakukan, maka ia
tidak boleh meneruskan makan, bahkan ia harus segera berdiri untuk
shalat.

An-Nawawi mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ibnu Umar
telah membatalkan hal ini, dan inilah yang benar. Namun sebagian
menanggapi bahwa perbuatan Ibnu Umar merupakan pandangan
pribadi beliau, karena makna yang terdapat dalam hadits mengarah
kepada apa yang mereka katakan dimana orang yang sedang makan
telah mengambil sesuatu yang dapat menenteramkan hatinya untuk
tidak lagi memikirkan makanan tersebut. Hal ini didukung oleh hadits
-\mr bin Umayyah yang akan disebutkan pada bab berikutnya.
Kemungkinan inilah rahasianya mengapa Imam Bukhari menyebutkan
hadits itu setelah hadits di bab ini.

. Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan

'anad hasan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, bahwasanya
keduanya biasa makan makanan yang dipanggang di perapian. Lalu
muadzdzin hendak melakukan qamat, maka Ibnu Abbas berkata
kepadanya, "Janganlah tergesa-geso, agar kami tidak berdiri (untuk
sholat) sementora dalam hati kami masih ada keinginun terhadap
owkanan ini." Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dikatakan, "Agar ia
tidak mengganggu kami dalam shalat." Masih dalam riwayat Ibnu Abi
Sy'aibah dari Al Hasan bin Ali, dia berkata, 'u,,At i-ri-a'l,z:lt p ,tdt

,rt jl[t "Makan malam sebelum shalat menghilangkan nafsu

.'cnt'y,amah."3e Dari semua riwayat ini terdapat isyarat bahwa illat
alasan atau sebab) dalam hal itu adalah adanya keinginan untuk

rtakan. Oleh karena itu, sepantasnya hukum ini diberlakukan seiring

- 
\a{'su lawwamah adalah nat'su yang senantiasa rnenga.iak pemiliknya urrtuk nrelakukan

:ct)uatan terccla yang patut mendapatkan caci-rnaki -pcncr.l.
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dengan ada atau tidak adanya illal tersebut, tanpa mengaitkan apakah
illat itu ada seluruhnya atau sebagiannya. Namun dalam hal ini ada
pengcualian, yaitu orang yang berpuasa dimana ia boleh rnelakukan
shalat meski makanan telah dihidangkan dan tidak makruh hukumnya,
karena orang yang berakal tidak akan menyibukkan dirinya dengan
sesuatu yang dilarang syariat. Tetapi apabila keinginan untuk makan
lebih kuat, maka ia dianjurkan untuk berpindah dari tempat tersebut.

Catatan

Pertama, Ibnu Al Jauzi berkata, "sebagian orang mengira
bahwa hal ini merupakan bentuk mendahulukan hak hamba daripada
hak Allah SWT. Padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan ini
adalah cara memelihara hak Allah SWT agar para hamba dapat
melaksanakan ibadah kepada-Nya dengan penuh konsentrasi dan
kekhusyukan. Di samping itu, makanan mereka saat itu tidak banyak
dan untuk menyantapnya tidak membutuhkan waktu yang lama,
sehingga umumnya tidak menyebabkan seseorang ketinggalan shalat
jamaah."

Keclua, sesungguhnya lafazh riwayat yang tercantum dalam

kitab-kitab fikih yang berbunyi, :dr, r\j;:a ',ry* itdt ,a; t;1

(Apabilct makan malarn telah siap waktu shalat Isya' telah masuk,
maka mulailah dengan makan malam) tidak memiliki sumber yang
kuat dalam kitab-kitab hadits. Demikian yang dikatakan dalam kitab
Syarh At-Tirmidzi oleh syaikh kami, Abu Al Fadhl. Akan tetapi saya
melihat keterangan dalam bentuk manuskrip (tulisan tangan) oleh
Quthbuddin, bahwa Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Ismail
-yakni Ibnu Aliyah- dari Ishaq, dia berkata, "Abdullah bin Rafi, telah
menceritakan kepadaku dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW, 'p; rS1.

:du, \:i:ritiit::.a, o'p;1ird, (Apabila makan matam telah siop dan

shalat Isya' telah masuk maka mulailah dengan makan malom)."
Apabila lafazh ini akurat, maka inilah sumber lafazh yang terdapat
dalam kitab-kitab fikih tersebut. Adapun bila tidak demikian, maka
sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya dari
Ismail dengan lafazh,it'2:r crp; j (Dan (waktu) shalar tulah masuk).

Kemudian saya memeriksa kembali Mushannaf lbrr.t Abi Syaibah, dan
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t

a.lj t*ut,*'kit ;'a
v- (u/

saya dapati hadits seperti yang diriwayatkan oleh lmam Ahmad
LVallahu a'lam.

43. Apabila Imam Diseru Untuk Shalat Sedangkan di
Tangannya ada Sesuatu yang Ia Makan

iw ,;^lr*St 11.

675. Dari Ja'far bin Arnr bin Umayyah bahwa bapaknya berkata.
"Aku melihat Rasulullah SAW memakan paha kambing, beliau
mengerat dengan giginya. Lalu diseru untuk shalat, maka beliau
meletakkan pisau dan shalat tanpa mengulangi wudhu.,,

Keteransan Hadits:

(Bab apabila imam diseru untuk shalat sedangkan di tangannya
ada sesuatu yang ia makan) Ada pendapat yang mengatakan bahwa
Imam Bukhari memaksudkan bab ini untuk mengisyaratkan bahwa
perintah dalam bab sebelumnya berindikasi sunah, bukan wajib. Di
samping itu, kami telah menerangkan pendapat yang membedakan
antara orang yang belum mulai makan saat qamat dilakukan dengan
orang yang telah memulai makan sebelum qamat. Kemungkinan
Imam Bukhari berpendapat seperti ini.

Adapun sikap Imam Bukhari yang lebih menfokuskan masalah
tersebut kepada imam, memungkinkan bahwa beliau berpendapat
bahwa hal itu hanya khusus bagi imam. Adapun selain imam, maka
diserahkan kepada mereka secara mutlak. Hal ini didukung oleh sabda

beliau SAW yang relah disebutkan, '€gl it;e gi $! (Apabita

,lihidangkan makanan salah seorang di antara kamu). Persoalan ini
telah kami bahas secara mendetail berikut faidah-faidahnya pada bab,
"Orang yang Tidak Mengulangi Wudhu karena Makan Daging
Kambing" dalam pembahasan tentang thaharah (bersuci).
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Ibnrr Al Manayyar berkata, "Kemungkinan Nabi SAW mentilih
bagi dirinya untuk tidak melakukan rukhshah (keringanan), oleh
karena itu beliau SAW mendahulukan shalat daripada makan. Lalu
beliau memerintahkan orang lain untuk memanfaatkan rukh:;huh
(keringanan) karena tidak mampu melawan hawa nafsunya. Siapakah
di antara kalian yang mampu mengendalikan dirinya." Kemudian
mereka yang berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa
perintah di atas berindikasi sunah, digoyahkan oleh kemungkinan
bahwa saat itu Nabi SAW telah selesai makan, sehingga hadits
tersebut tidak mendukung pendapat mereka.

44. Barangsiapa yang Sedang Mengerjakan Kebutuhan
Keluarganya Lalu Qamat Untuk Shalat Dilakukan Maka Ia

Keluar (Untuk Shalat)

,.a z

,:-ar-

riri

,a

.lJl .rJ.a
a.

-n\,

az

*j*
,c 6 ',c

-4L!l ir-r*

tJt 
ors c i^x;';t- ilu ;;tli *v.

*l "g € rrt; ik :Uu y q.

.;y3r A c';i>At \2'/;2>

676. Dari Al Aswad. dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah,
'Apakah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya?' Dia
berkata,'Beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya -maksudnya
membantu keluarganya- dan apabila shalat telah tiba, maka beliaur
SAW keluar untuk shalat'."

Keterangan Hadits:

(Bab barangsiupa yong sedang mengerjokan kebutuhan
keluorganya) Sepertinya Imam Bukhari ingin mengisyaratkan dengan
judul bab ini. bahwa tidak semua hukum persoalan yang menyibukkan
pikiran disamakan dengan makan. Sebab jika demikian, maka dalam
sebagian besar kondisi tidak ada lagi waktu untuk shalat. Di samping
itu, hidangan yang telah dihidangkan di hadapan orang yang akan
makan sangat menarik selera. Semakin lama dicicipi, maka keinginan
pun semakin bertambah. Berbeda halnya dengan masalah yang lain.
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Sementara suatu nash apabila mengandung sifat yang mungkin untuk
dijadikan pedoman, maka nash tersebut tidak boleh diabaikan.

,o i -.odJal ;+^ 
4p @engeriakan pekerjuan keluarganya) Kata"mihnah

,pefe4aani" telah ditafsirkan dengan "khidmat (membantu),,.
Penafsiran ini sendiri berasal dari Adarn bin Abi Iyas (guru Imam
Bukhari). Hal itu karena Imam Bukhari telah rneriwayatkan hadits ini
dalam pembahasan tentang Al Adab (tata krama) dari Hafsh bin Umar,
serta dalam pembahasan tentang Nafaqah (nafkah) dari Muhammad
bin Ar'arah. Diriwayatkan pula oleh hnarn Ahmad dari Yahya Al
Qaththan dan Ghundar, diriwayatkan oleh AI Isma'ili melalui jalur
Ibnu Al Mahdi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi.
Semuanya menerima dari Syu'bah, namun tanpa penafsiran tersebut.

Dalam kitab Ash-Shihah disebutkan bahwa makna ,,mihnah,,

adalah "khidmqt (membantu)", dan ini sesuai dengan apa yang
dikatakannya. Akan tetapi penulis kitab Al Muhkam memberi tafsiran
lang lebih spesifik, dimana ia berkata, "Mihnah adalah prot-esi dalam
pelayanan dan pekerjaan." Kemudian disebutkan dalam riwayat Al
\'lustamli, hi i 9 C (Mengerjakan pekerjaan rumah
keluarganya). Riwayat ini memiliki alasan untuk diterima, meski
menyalahi lafazh riwayat yang umum.

. Sedangkan yang dimaksud dengan kata .trif (keluarga). bisa saja

adalah dirinya sendiri atau lebih luas daripada itu. Riwayat ini telah
disebutkan dengan penafsirannya dalam kitab lsy-^Syoma'il oleh At-
Tirmidzi melalui jalur Amrah dari Aisyah dengan lafazh, frf.\ ok 6
,. t.: tt c-.. t.,.- , t. ,. r.oi ,'.t . .? .L.d p-ti.u raju q.J.rql ,q-i *- ,ft q (Tiduklah beliau mclainkun

\eorang manusia di antara manusia lainnya; beliau mentbersihkan
kainnya, memerah (susu) kantbingnya dan mengerjakan urusan
pribadinya). Dalam riwayat Imam Ahmad serta lbnu Hibban dari
Urwah, dari Aisyah, disebutkayr,'& i;al*;-t U.'i'hbJ- (Beliau menjahit
pakaiannya dan memperbaiki sandalnya). lbnu Hibban

menambahkan, 6ji A'j-j @rn menambsl bejananya). Semenrara Al

Flakim memberi tambahan dalam kitab At lkltl, il;r o* q'? *-?: :l.':
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t3:6 1'1 (Dan uku titlak pernah melihat beliau menn,tkul dengun

langunnyu, baik u,anitu maupun budaknya).

'' 'D$)r o'rai> r5t! (apabilct shalal telah tiba) Dalam riwayat lbnu

Ar'arah, oli)l a+ sp (Apubila beliau ntenclengar aclzun),lafazh ini

lebih khusus dari yang pertama. Lalu dalam judul bab disebutkan,
"Apabila qamal unluk shalat telah dilakukan", dimana lafazh ini lebih
khusus lagi. Seakan beliau mengambilnya dari hadits dalam bab

"Orang yang Menunggu Qamat", dimana di dalamnya disebutkan, ,?
e;A$,il\' 6i r o;?- Ut i n g g a c) a t u n g k e p a d a ny a m u a dz tl z i n u n t u k q a m ct t).

Hadits dalam bab ini juga menerangkan bahwa menggulung
baju saat shalat hukumnya tidak makruh. dan sesungguhnya larangan
untuk menyingkirkan rambut dan pakaian hanya berindikasi tanzih
(yakni lebih utama bila tidak dilakukan) karena pada hadits tersebut
tidak disebutkan bahwa beliau SAW mengubah penampilannya saat
sedang mengerjakan pekerjaan di rumah. Demikian yang disebutkan
oleh Ibnu Baththal serta orang-orang yang sepaham dengannya. Akan
tetapi pernyataan ini perlu diteliti, sebab hal ini membutuhkan
kepastian bahwa beliau SAW memiliki dua bentuk penampilan.
Kemudian dengan tidak disebutkannya perubahan penampilan, tidak
berarti hal tersebut tidak terjadi.

Faidah lain hadits ini adalah anjuran untuk bersikap tawadhu,
meninggalkan sikap angkuh, serta anjuran membantu pekerjaan
istrinya bagi para suami. Lalu Imam Bukhari memberi judul bab ini
pada pembahasan tentang Adab, "Bagaimana seharusnya sikap
seseorang saat berada dengan Keluarganya".

45. Orang yang Mengimami Shalat, Dengan Maksud
Mengajari cara Shalat yang Dipraktikkan Nabi SAW dan

Sunnahnya

:;"';' ; ey \:;c i,su {:,t1 d.i ;
, , I .. - t , ' t'-5 Jri ;v.tlr iri c'::( .u) .,,lt ' l .Y
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677. Dari Abu Qilabah, dia berkata, "Malik bin Al gu*uirlt,

nendatangi kami di masjid dan berkata, 'Sesungguhnya aku akan
shalat dengan kalian, dan tidaklah aku bermaksud shalat. Aku shalat
sebagaimana aku lihat Nabi SAW shalat'." Aku berkata kepada Abu

Qilabah, "Bagaimanakah shalatnya?" Dia berkata, "Seperti shalat
slaikh kita ini." Ia berkata, "Dia adalah seorang syaikh, dimana ia
luduk apabila mengangkat kepalanya dari sujud sebelum bangkit pada

rakaat pertama."

Keterangan Hadits:

(Bab orung yang mengimami shalat... dan seterusnya) Hadits

lang disebutkan sesuai dengan judul bab. seakan-akan Imam Bukhari
:idak menetapkan hukumnya karena alasan yang akan kami sebutkan.

a'l'b.rr '4ti 6') t P\ ;\ @esungguhnya aku akan .shalot

ntengimami kamtt dan tidaklah aku bermalesud shalat) Penafian dalam
kalimat hadits ini telah mengundang pertanyaan, karena hal ini
rerkonsekuensi adanya shalat yang bukan dalam rangka mendekatkan
Jiri kepada Allah SWT, dimana yang demikian ini tidak
Jiperbolehkan. Pertanyaan ini dijawab dengan mengatakan;
sesungguhnya Imam Bukhari tidak bermaksud menafikan status shalat
:ersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan yang

"rgin dijelaskan adalah faktor yang menyebabkan beliau melakukan
shalat jamaah bukan pada waktu yang biasa dikenal. Seakan-akan ia
:rengatakan, "Yang mendorong saya untuk melakukan ini bukan
::rasuknya waktu shalat tertentu, tetapi untuk memberi pelajaran
':u'lint)". Seakan-akan dia menyadari bahwa perbuatan tersebut
:lerupakan sesuatu yang menjadi keharusan baginya, karena dia

:.ialah salah seorang yang ditunjukkan oleh sabda beliau SAW, fj2

ei ,;.'fi?t ,3 (Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku

,hulat) seperti yang akan disebutkan kemudian. Sementara Imam
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Bukhari beranggapan bahwa mengajar dengan praktik lebih jelas dari
pada melalui perkataan. Maka, di sini hal itu diperbolehkan dan
sesungguhnya tidak termasuk kategori mempersekutukan Allah SWT
dalam ibadah.

t rt=3 J- geperti syoikh kitq) dia adalah Amr bin Salamah

seperti akan iisebutkan pada bab, "Berhenti Sejenak di Antara Dua
Sujud". Di tempat itu akan disebutkan dengan lafazh lebih sempurna
berikut faidah-faidahnva.

46. Ahli Ilmu dan yang Memiliki Keutamaan Lebih Berhak
Menjadi Imam

:,lt-',*1'"*,ti *': ^* dt ,*'Ct;; i,:s ;1 Gi?
'A1t-il is riy as, ,tr'r"it ,l'^^*,O dr3 ,9,t1L: J2li 5: ,i fr;

678. Dari Abu Musa, dia berkata, "Nabi SAW menderita sakit,
lalu sakitnya bertambah parah, maka beliau bersabda, 'suruhrah Abu
Bakor agar shalat mengimami orang-orang!' Aisyah berkata,
'Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut. Apabila ia
menggantikan posisimu, maka ia tidak akan mampu untuk shalat
mengimami manusia'. Beliau SAW bersabda, 'suaruhlah Abu Bakar
agar sholat mengimami orang-orang!' Aisyah kembali mengulangi
perkataannya. Maka beliau SAW bersabda, 'suruhlah Abu Bakar agar
shalat mengimami orang-orang, sesungguhnya kalian arJalah
sahabat-sahobat wanita Yusuf'. Lalu Abu Bakar didatangi oleh
seorang utusan (utusan Nabi), maka dia shalat mengimami manusia
pada masa Nabi SAW masih hidup."
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* c :a:;Q'* ivt.r,6J

,, ut'J-; it 'Uu \1:i W rtt *; *'F ii a-*a 7
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:git 4 ,.tl:r * t *6 e'*(r*,j* St*,g': + rt, & rt; J;'r'J.a;*
./ o ttul tsr

t; a--"

679. Dari Aisyah Ummul Mukminin RA, dia berkata,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda pada saat sakit,'suruhlah
.{bu Bakar agar shalctt mengimami manusia'." Aisyah berkata, "Aku
berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikan posisimu,
maka dia tidak dapat memperdengarkan (bacaan) kepada manusia
karena tangisannya. Maka, perintahkanlah Umar agar shalat
mengimami manusia." Aisyah berkata, "Aku berkata kepada Hafshah,
'Katakanlah kepada beliau SAW, bahwa sesungguhnya Abu Bakar
apabila menggantikan posisimu, maka dia tidak akan dapat
memperdengarkan (bacaan) kepada manusia karena tangisannya,
maka perintahkanlah Umar agar shalat mengimami manusia'."
Hafshah melakukan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ah,
sesungguhnya kalian adalah sahabat-sahabat v,anita Yusuf, suruhlah
.{bu Bakar agar shalat mengimami manusia." Hafshah berkata. "Aku
lidak pernah mendapatkan darimu (Aisyah) kebaikan."

;') * dt J, dt €3sj'qrA'ti /." i ,fi";,
"t,r)r;*ut? g"a ktk Fti oi)i;;')L-o')
.;>*rr €U";ri ii #1, 'i;'oA 6t e y. e; +!\ *':

,.' ,
c*a y-

,
l---.aU
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ok ;.s'i': atr'H r.!-.Jjt',1" &3 * ilt J:,'*1t'*iK
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j3r,aP' q ;:4j il L*n(i ..3J.-,*..1f-* f fits Vs

*')'"*21',)4,* ,b f ;i';s,, *j * d)t Jr'?l
Jr';:tt Qt'rvl ,;:>rbr J\e:c *r * ilt &'Cr oi

o,o .'.tt|.or,. .oi. ot-.1.. .olio/.i. z t

':"i q e"P'Pt ?\r: '5;>\t't' o' &': +{' 'ut

680. Dari Anas bin Malik Al Anshari -dimana beliau telah
mengikuti Nabi SAW, melayani dan menemaninya- berkata.
"Sesungguhnya Abu Bakar shalat mengimami mereka pada saat Nabi
SAW menderita sakit yang membawa pada kematiannya. Hingga
ketika pada hari Senin. sementara mereka bershaf-shaf dalam shalat,
Nabi SAW menyingkap tabir kamarnya dan melihat kepada kami
dalam keadaan berdiri, seakan-akan wajahnya bagaikan kertas
mushaf. Kemudian beliau tersenyum dan tertawa. Kami pun hampir
terfitnah karena rasa gembira melihat Nabi SAW. Abu Bakar pun
berjalan mundur ke belakangnya untuk berdiri sejajar dalam shaf, dan
dia mengira bahwa Nabi SAW akan keluar untuk shalat. Namun Nabi
SAW mengisyaratkan kepada kami (yang bermakna) 'Hendaklah
kalian menyempurnakan shalat kalian'. Lalu beliau menurunkan
(menutup) tabir, dan meninggal pada hari itu."

,ux'J's * dt t:"'r;tt i4 ! ,J,; !,6 i fi"*
y ilt * fit",; i* |?:k f ;1 J'ri ,i.tAt -i+'u

6'&'t + frt ,k dt *i e.j r1i ,'^;t.) 76;L, *j
f *'t * N'J-* C'riiet'.*i ott tPLu'P;

r:k-';ti S ,g-i A y *': ^l; ilt ub'olt l'fi 6 y't'". .1. ""'-.,-,t,,rL * ,i^a-? -rilt *', -t rtt Jr';lt g'r?:
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681 . Dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW tidak keluar selama
tiga (hari), maka qamat untuk shalat dilakukan dan Abu Bakar
trergerak maju. Saat itu Nabi Allah mengangkat (membuka) hijab atau
tabirnya. Ketika wajah Nabi SAW telah jelas, maka kami tidak pernah
melihat pemandangan yang lebih menakjubkan daripada wajah Nabi
SAW ketika tampak kepada kami. Nabi SAW mengisyaratkan dengan
tangannya kepada Abu Bakar untuk maju. Lalu Nabi SAW
menurunkan (menutup) tabirnya, maka Nabi tidak diberi kemampuan
hingga meninggal dunia."

'+1,1t .f ' t ,F" ; 'a-*.\:"A]rt ,gi :l'aa.lr'^;u
,J-,j * ilt * 4tf ;Ft"5,:,')tf '#3.wJu}

682. Dari Hamzah bin Abdullah bahwa bapaknya mengabarkan
kepadanya, dia berkata, "Ketika sakit yang diderita oleh Rasulullah
SAW semakin parah, dikatakan kepadanya tentang shalat. Maka
beliau bersabda, 'Suruhlah Abu Bakar agar shalat mengimami
manusia '. Aisyah berkata, 'Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang

)'ang lembut. Apabila membaca (ayat Al Qur'an), maka akan
didominasi oleh tangisan'. Beliau SAW bersabda, 'Suruhlqh ia agar
shalal '. Aisyah kembali mengulangi perkataannya. Maka beliau SAW
bersabda, 'Suruhlah ia agar shalal (sebagai imam), sesungguhnya
kalian adalah sahabat-sahabat wanila Yusuf ."

Riwayat ini dinukil pula oleh Az-Zubaidi, putra saudaranya
Zuhri, Ishaq bin Yahya Al Kalbi dari Zuhri. Uqail serta Ma'mar juga
meriwayatkan dari Zuhri, dari Hamzah, dari Nabi SAW.
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Keterangan Hadits:

(Bab uhli ilmu dan yang memiliki keuluntuun lebih berhak
meniadi imam) Yakni dibandingkan dengan orang yang tidak
sepertinya. Konsekuensinya, orang yang lebih berihnu dan lebih
utama lebih berhak dibandingkan orang yang berilmu dan utama.
Penyebutan kata "keutamaan" setelah kata "ilmu" termasuk gaya
bahasa menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang
bersifat khusus. Adapun pembahasan tentang urutan para imam akan
disebutkan setelah dua bab kemudian.

t,o I a, t -/iJr-)t ot:ti (maka beliau didatangi oleh utusan) Yaitu Bilal.

*t y *i,' ..,I; Qt :V d l6u, ;i lntaka betiau shatctr

ntengimami manusia pado masa Nabi SAW hidup) Yakni hingga
beliau SAW wafat. Demikian yang ditegaskan oleh Musa bin Uqbah
dalam pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan)

Pembahasan kedua hadits di bab ini telah diterangkan pada bab,
"Batasan bagi orang Sakit untuk Menghadiri Jamaah". Secara lahiriah
hadits Abu Musa termasuk kategori mursal shahabi, namun ada
kemungkinan ia menerimanya dari Aisyah atau Bilal. Sedangkan
hadits Anas melalui jalur zuhri akan disebutkan di bagian akhir
pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) yakni bahasan tentang
wafatnya Nabi SAW

rifi ltiga hari) Yakni sejak Nabi SAW keluar dan shalat

mengimami mereka sambil duduk, seperti yang telah dijelaskan.

'?:til" Ji k ,ri.rlt o*r v\li lUeliou mengisyaratkan kepada Abui'!P'.
Bakar untuk maju) Kalimat ini tidak bertentangan dengan kalimat di
bagian awal hadits , f.";.i 1l;lt lUatca Abu Bokar maju) bahkan pada

lafazh hadits ini terdapat kalimat yang tidak disebutkan. Hal itu
tampak pada riwayat Zuhri yang menyebutkan, i*'ij V3i gatca

Abu Bakar mundur). Ringkasnya, Abu Bakar RA maju untuk
mengimami shalat. Kemudian dia menduga bahwa Nabi SAW akan
keluar, maka Abu Bakar mundur. Saat itulah Nabi SAW
mengisyaratkan kepadanya untuk kembali ke tempatnya semula.
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Catatan

Dalam hadits Ibnu Abbas terdapat kisah yang serupa dengan
kisah ini, dimana disebutkan bahwa pada kesempatan tersebut Nabi
SAW bersabda kepada mereka, tbtt')( {r, tfi'4)t G( 

"oi 
S jf, ,tf

( Kelahuilah, sesungguhnya aku dilurang untuk membacq (At eur'an)
pucla saat ruku clan su.iufi. Hadits ini diriwayatkan lmam Muslim
melalui riwayat Abdullah bin Ma'bad, dari lbnu Abbas.

47. Orang yang Berdiri di Samping Imam Karena Suatu
Halangan

lo.u'k"ri 
f.:.\:.i e', ^lL il\ & 

^)r 
Jy:'yi :"ds uG f,,,,

* rtt'J;', L} ,;ir'lG ,*. ,rb" utgu o+'r, € ,y6U

i ;t; *s .rttr i't f ji it; .'n 4 y ; *; ^lL i;,rt,

+; -iir & ut Ji'r';tt, ;Ci r;-ci i 'rt:lt'r'e,' k
', ' , . c -2. ,, 

,

!' );, ,>Q,_ k fJ ;i'u(; ^L A k oi ir,- g':
'zz,

01,

S ci;)2,tle d6t *', ^lL il\ ob
683. Dari ei.yuf,, aiu U..tutu, "Rasulullah SAW memerintahkan

.\bu Bakar untuk shalat mengimami manusia saat beliau SAW sakit,
maka Abu Bakar shalat mengimami mereka." Urwah berkata, "Lalu
Rasulullah sAw mendapati dirinya merasa ringan, maka beliau keluar
dan ternyata Abu Bakar sedang mengimami manusia. Ketika Abu
Bakar melihat beliau SAW, maka ia pun mundur. Namun Nabi SAW
mengisyaratkan kepadanya, yakni tetap sebagaimana keadaanmu.
Rasulullah SAW duduk sejajar dengan Abu Bakar di sampingnya.
\{aka Abu Bakar shalat mengikuti shalat Nabi SAW, sedangkan
manusia mengikuti shalat Abu Bakar."
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Keteransan Hadits:

(Bab orang yang berdirl) Yakni shalat.

Qli ,samping imum karena sualu halangan) Yakni karena suatu
sebab yang mengharuskannya untuk melakukan hal itu. Pembahasan
mengenai hal ini telah diterangkan pada bab. "Batasan orang sakit...."

48. Orang Yang Masuk Untuk Menjadi Imam Shalat, Lalu
Datang Imam Tetap, Maka yang Pertama Mundur Atau

Tidak Shalat Tetap Dianggap Sah

.i.. oi. 1,. i, 2 t,. - '*i ib alJt 

"1;a dt,f u,G y.

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil dari Aisyah RA
dari Nabi SAW.

z 5 , A a A ,-'J; {: qli nUr .rl:-, .ttr J;r.ri L-r"tLJr rL ; .W f
.rJ1 oi;"lt 't1.i ,o)\.t)t ?U &.'#.:'f i ,f €. J\

o,"-;o ,f ;i ;; A 'iu r;+'u fil,,Pi ,'Jd ;f ",i' ':' '' ' i' ': .,;>rloJr 6 ,r8r: &'t ^lL ilt & dJt Jy:4e) rf P
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I o z zz , , o

; 'P"'ri iu si .r.! 
'its v , k ;i ]w :ai"ri ,r.'.-s

,'o,L-,t.a,d

+.ir' & lt J-', J6 .&') y ilt& il'Jy-rUl'
'4t *|tu €:'i )J.\ ;t ,3;Ar ;,si"n#\ ; u :lt-':

. ).. to o i. -r, .: - ,'. ,'r. I tl'

:r*I), 
jeia)t *\, !1..9' Cr_ 'rf "p

684. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW
pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan di antara mereka.
Lalu (waktu) shalat tiba, maka datanglah muadzdzin kepada Abu
Bakar dan berkata, "Apakah engkau akan shalat mengimami sehingga
aku qamat?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar shalat.
kemudian Rasulullah SAW datang sedangkan manusia berada dalam
keadaan shalat. Beliau pun meloloskan diri hingga berdiri di shaf
pertama. Lalu orang-orang bertepuk tangan, sementara Abu Bakar
tidak menoleh saat shalat. Ketika orang-orang ramai bertepuk tangan,
.\bu Bakar menoleh dan dia melihat Rasulullah SAW. Namun
Rasulullah mengisyaratkan kepadanya, yakni "tetaplah di tempatmu".
Abu Bakar RA mengangkat kedua tangannya seraya memuji Aliah
atas apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya.
Kemudian Abu Bakar mundur hingga sejajar dalam shai dan
Rasulullah SAW maju serta melanjutkan shalat. Ketika selesai beliau
SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, apakah yong menghalangimu
unluk tetap (di tempatmu) saat aku memerintahkanmu?" Abu Bakar
berkata, "Tidak pantas bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di
hadapan Rasulullah SAW." Lalu Rasulullah SAW bersabda,
"^\[engapct aku melihat kalian ramai bertepuk tangan? Barangsiapcr
t'ang meraro ,ogu'o atas sesuatu dalam shilatnya maka hendaklah ia
bertasbih, karena sesungguhnya apabila ia bertasbih niscaya (imam)
akan menoleh kepadanya, dan bertepuk tangan itu untukwanita."

Keterangan Hadits:

(Bab barangsiapa yang masuk) Yakni masuk ke dalam mihrab
misalnya.

'" Puda salah satu naskah tertulis. "Barangsiapa yang teriadi padanya sesuatu," l,alazh ini
lcsuai dengan yang terdapat pada Syarah lbnu Hajar.
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(untuk menjadi imam shalat, lalu dulong imum latap) Yakni
imam shalat Rawatib (irnam tetap).

(muka imam yang pertamq mundur), yakni yang masllk pertama
untuk menjadi imam shalat. Pada hakikatnya kedua-duanya
dinamakan yang pertama apabila dilihat dari posisi masing-masing.

fu.O y (sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil dari

Aisyah RA) Riwayat yang dinukil dari Aisyah RA sehubungan
dengan persoalan yang pertama, yaitu apabila imam yang sedang
memimpin shalat mundur. Ini adalah riwayat Urwah dari Aisyah yang

disebutkan pada bab sebelumny a, 'y\r. 'o\') tjJi (Kelika Ahu Bakar

melihat beliau SAW, ntaka Abu Bakar mundur). Adapun riwayat dari
Aisyah yang berhubungan dengan persoalan kedua, yaitu apabila
imam yang sedang memimpin shalat tetap di tempatnya (tidak

mundur), adalah riwayat Abdullah dari Aisyah, '-?v- ti iriii (Maka

Abu Bakar bermaksud mundur). Hal ini telah disebutkan pada bab
"Batasan Orang Sakit." Sedangkan mengenai kebolehan kedua
keadaan telah disimpulkan dari taqrir (pengukuhan) Nabi SAW.
Kedua persoalan ini juga tercantum dalam hadits yang disebutkan
pada bab ini.

:V i )t' € Jf +1 (beliau pergi ke Bani Amr bin Aufl
Yakni Ibnu Malik bin Aus. Sementara Aus adalah salah satu kabilah
Anshar, yakni Aus dan Khazraj. Bani Amr bin Auf adalah salah satu
marga yang besar dalam suku Aus, ia terdiri dari sejumlah kelompok
dan tinggal di Quba'. Di antaranya adalah keluarga Umayah bin Zaid
bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf, keluarga Dhubai'ah bin Zaid dan
keluarga Tsa'labah bin Amr bin Auf.

Adapun sebab keberangkatan beliau SAW kepada mereka

terdapat dalam riwayat Sufyan, ia berkata, iNi 1U-lr t ,r"-- G. €l
(Terjadi di onlara dua kelompok Anshar perbincangan). Imam
Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang Ash-Shulh

(perdamaian) melalui jalur Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim, .r1

,,Sui u.n, *t y iu' .ro ar 'J's-i'f,s 
11flu:firi e r.yuat.;tt',1^i

"t.". r1" - . "t.1l'4r';'P Lr lF51 (Sesungguhnya penduduk Quba saling berperang
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hingga saling malempar hatu. Lalu hal itu dibarituhukan kepatla Nabi
SAW, maka bcliau her.yabrla, " Berangkatluh bersama kumi untuk
mendamaikan di antara mereka."). Imam Bukhari menukil pula

persoalan ini melalui riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim, e'C';rl
:6bl ,t /ui (Maka beliau keluar bersanta beberupa orang

sahabatnya).

Kemudian Ath-Thabrani menyebutkan -beberapa orang di antara
mereka- melalui jalur Musa bin Muhammad dari Abu Hazim, yaitu
Ubay bin Ka'ab dan Suhail bin Baidha'. Imam Bukhari menyebutkan
dalam pembahasan tentang Al Ahkam (hukum-hukum) melalui jalur
Hammad bin Zaid dari Abu Hazim bahwa keberangkatan Nabi SAW
ke tempat tersebut adalah setelah shalat Zhuhur. Sementara Ath-
Thabrani menukil melalui jalur Umar bin Ali dari Abu Hazim bahwa
berita itu datang kepada Nabi sementara Bilal telah adzan untuk shalat
Zhuhur.

l. -

o>f.ejt c,;t-i (waktu shalal telah tiba) yakni shalat Ashar. Hal ini
dinyatakan dengan tegas oleh Imam Bukhari dalam pembahasan

tentang Al Ahkom (hukum-hukum), dengan lafazh, 'a>,1 o'p; SS

{* F S.i';t gli o\1 ,z,ir lXetika tetah tiba wakru shutat Ashar,

beliau odzan dan qamat lalu memerintahkon Abu Bakar untuk maju).
Namun di sini tidak disebutkan nama orang yang adzan dan qamat,
serta yang memberi perintah tersebut. Imam Ahmad, Abu Daud serta
Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Hammad dengan
menjelaskan orang yang dimaksud, dan ia melakukan hal itu atas

perintah Nabi SAW. Adapun lafazhnya adalah, ctr:a; bf ,.tfu j6i
, .. t I .j iet j i>r,. ilf ydt .tp;6 .16', ;;"'o( -Sr.6i'i *i d: pt

{et f 6;1 getiau bersabda *rpoaa AiUl, :'Apabila sh'alat Ashar

telah tiba dan aku belum dntang, maka perintahkan Abu Bakor untuk
shalat mengimami manusia." Ketika waktu shalat Ashar telah masuk,
Bilal adzan kemudian qamat, kemudian memerintahkan Abu Bakar,
lalu ia (Abu Bakar) maju).

Riwayat serupa dinukil pula oleh Ath-Thabrani melalui riwayat
Musa bin Muhammad dari Abu Hazim. Berdasarkan riwayat ini
diketahui bahwa muadzdzin yang dimaksud adalah Bilal. Adapun
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perkataan Bilal kepada Abu Bakar, /il. r#t @pakah engkuu akan

shalal mengimami manusia?) tidak bertentangan dengan riwayat tadi,
karena pertanyaan Bilal dipahami dengan makna, "Apakah engkau
akan segera melakukan shalat di awal waktu, atau menunggu hingga
Nabi SAW datang?" Lalu Abu Bakar memandang lebih tepat apabila
shalat segera dilaksanakan, karena segera melaksanakan shalat
merupakan keutamaan yang pasti, dan tidak sepantasnya ditinggalkan
hanya karena keutamaan yang belum pasti.

p* ,j6 (beliau berkata, "Ya") Dalam riwayat Abdul Azizbin

Abu Hazim dari bapaknya terdapat tambahan, 
- 

'ol (Apabila

engkau mau). Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Bukhari dalam bab,
"Mengangkat tangan...." Hanya saja Abu Bakar menyerahkan
keputusan akhir kepada Bilal, karena adanya kemungkinan Bilal
mengetahui dari Nabi SAW sesuatu yang tidak diketahui oleh Abu
Bakar RA.

F ;i }ii lmaka Abu Bakar shalat)Yakni masuk dalam shalat.

Sementara dalam riwayat Abdul Azizyang disinggung tadi dikatakan,

,:* i;; i l"tt (Abu Bakar maju lalu takbirl. Dalam riwayat Al

Mas'udi dari Abu Hazim disebutkan,i:r'ldr i;; i 'CtLtt (Maka Abu

Bakar membuka shalat). Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabrani.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka diketahui perbedaan dua
sikap yang ditunjukkan Abu Bakar. Pada peristiwa pertama beliau
tidak mau meneruskan shalat sebagai imam setelah Nabi SAW datang.
Sementara pada peristiwa Nabi SAW menderita sakit yang membawa
kepada kematiannya, Abu Bakar memilih untuk meneruskan shalatnya
sebagai imam meskipun Nabi SAW menjadi makmum pada rakaat
kedua shalat Subuh, seperti dinyatakan dengan tegas oleh Musa bin
Uqbah dalam kitab tentang Al Maghazi (peperangan). Seakan-akan
Abu Bakar berpendapat bahwa jika sebagian besar shalat telah
dilaksanakan, maka lebih baik meneruskan shalat dan tidak
memutusnya. Sedangkan apabila hanya sedikit, maka lebih baik tidak
meneruskannya. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat
Abdurrahman bin Auf, yang menyatakan bahwa Nabi SAW shalat di
belakang Abu Bakar pada rakaat kedua shalat Subuh. Sesungguhnya
beliau (Abdurrahman) meneruskan shalatnya dengan posisi sebagai
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imam karena alasan tadi. Kisah Abdurrahman dinukil oleh Imam

Muslim dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah.

'#3 (meloloskan cliri) Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan,

J\\r'.tbst e1tt,? ri3 'ik l'fut.C,r+ *} y iu' *l; ;tiw
(Maka Nabi SAW datang berjalan di antara shaf-shaf dengan

menyela-nyela hingga berdiri di shaf pertama). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan , 7iiit 'riAr to. '?r3 & J'iat G';J getiou

membelah shaf-shaf hingga berdiri di shaf paling depan).

a$ 'AU (mako manusia bertepuk tangan) Dalam riwayat

Abdul Aziz dikatakan, tClLSt tt ot)Ui ,|S1'',SA .ffr Q c$ t;:o
',#t '* (Uafo manusia melakukan toshfih... Sahal berkata,

"Tahukah kamu opakoh itu tash/ih, ia odalah 'tashfiq' [bertepuk
tanganJ'). Hal ini menunjukkan bahwa kedua lafazh itu mempunyai
makna yang sama (sinonim). Untuk itu, tidak perlu memperhatikan
pendapat yang menyalahinya. Pembahasan ini akan dikemukakan
pada bab tersendiri.

t-t{ I k $ ;:t 1 (dan Abu Bakar titlak menoleft) Suatu

pendapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar adalah

berdasarkan pengetahuannya tentang larangan menoleh waktu shalat

sehingga dia tidak melakukannya. Telah diriwayatkan melalui jalur
yang shahih bahwa menoleh saat shalat adalah pencurian yang

dilakukan oleh syetan dari shalat seorang hamba, sebagaimana akan

disebutkan pada bab tersendiri ketika membahas tentang sifat shalat.

'a5k L,3r ir( 4 )$ii (beliau SAW mengisyaratkan kepada Abu

Bakar, yakni tetoplah di tempatmu) Dalam riwayat Abdul Aziz

disebutkan,'J,i-"oi e7t- ! :a0 (Beliau mengisyaratkan kepadanyct

memerintahkannya untuk shalat). Sementara dalam riwayat Umar bin

Ali disebutkan, i6 elj+J. ):b e en (Beliau mendorong dadanya

untuk maju namun Abu Bokar meraso enggan).

ant .t z,s 9*,e d! \sr) k ;: e'-i,fam Bakar mengangkat

kedua tangannya seraya memuji Allah) secara lahiriah Abu Bakar

FATIIUL BAARI - 267



mengucapkan kalimat pujian. Akan tetapi dalam riwayat Al Humaidi

dari Sufyan dikatakan. €Nt &j':;it ff;' "t;it 4L\ k i.i ei
(Ahu Bakar mengangkat kepulunya ke langit bersyukur kapada Allah,
lalu ber.ialan mundur ke belakang).

lbnu Al Jauzi mengklaim bahwa syukur dan pujian itu
dinyatakan Abu Bakar dalam bentuk isyarat, tanpa diucapkan dengan
lisan. Namun dalam riwayat Al Humaidi tidak ada keterangan yang

menghalangi bahwa kalimat itu diucapkan dengan lisan. Bahkan hal

ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad dari Abdul Aziz bin Al

Majisyun dari Abu Hazim, 't * oi 'A,- 6j 'r'-r'-'-'i't g. fJ 61 6-

;!L 'e;t G db ?rr b\.; jt +:- Ui; ,,J,ti :'4t c,';i (wahai Abu

Bakar, mengapa engkau mengangkat kedua tanganmu, dan apa yang
mencegahmu untuk tetap pada posisimu ketikn aku memberi isyaral
kepadamu? Abu Bakor menjawab, "Aku mengangkat kedua tanganku
knrena aku memuji Allah otas apa yang aku lihat darimu.").

Al Mas'udi menambahkan, *3 f a' .rp Ut tA ;6 ilt
(Ketika Abu Bakar mtmdur, maka Nabi SAW maiu). Hal serupa
terdapat dalam riwayat Hammad binZaid.

et Y rtt ,,k 1ut )t-'; 4:-6" ,F. 
';r;-'oi (untuk shatat di

hadapan Rasulullah SAtn Dalam riwayat Hammadain (dua perawi

bernama Hammad -penerj.) dan Al Majisyun disebutkan, d' ?:1"'oi

J!] y n' ,* (Mengimami Nabi SArn.

'6*23t Vgi gatian ramai bertepuk tangan) Secara lahiriah

sebab pengingkaran ini adalah tepukan yang ramai, bukan sekedar

bertepuk tangan. Tapi persoalan ini akan dibahas pada bab tersendiri.

'e""3t (hendaklah ia bertasbih) Dalam riwayat Ya'qub bin

Abdurrahman dari Abu Hazim disebutkan, Ar iu*:. 'ji)i lHendaklah

mengatakan subhaanallah fMaha Suci Allah]). Pembahasannya lebih
laniut akan dikemukakan pada bab "Memberi Isyarat Saat Shalat"'
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ll4t Qlitengok kepadanya) Dalam riwayat Ya'qub yang telah

disebutkan dikatakan, .:9' rl lr iu..- J'i- 't "rri '^1;il-', tiP

(Karena se.sungguhnya tidak seorctng pun yang mendengurnya
me nguc apkan " subhaanallah " me I o inkan akan dit engok kepctdanya\.

:4. U;r\lt 6J,l_'t (dan sesungguhnya bertepuk tangan adalah

ttntuk wanita) Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan dengan lafazh,

:4. #t t.,1 lsesungguhnya toshfifu (tepuk tangan) hanya bagi

v,anita). Al Humaidi menambahkan, JbrU '#ft (Dan tasbih adolah

bagi kaum lakiJaki).

Khusus lafazh terakhir ini telah diriwayatkan juga oleh Imam
Bukhari melalui Ats-Tsauri dari Abu Hazim, seperti akan disebutkan
pada bab, "Bertepuk Tangan bagi Wanita". Dalam riwayat Hammad
bin Zaid disebutkan dengan lafazh dalam bentuk perintah

sebagaimana berikut, ittt ells JAlr # ";1 'Ji6 t5!. (Apabita

terjadi pada kalian suatu perkara maka hendaklah kaum laki-laki
bertasbih don kaum wanita bertepuk tangan).

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Keutamaan mendamaikan antara manusia (yang bersengketa)
dan menyatukan kabilah serta menutup rapat celah perpecahan.

Sikap imam yang pergi sendiri untuk menemui sebagian rakyat
yang dipimpinnya.

Mengutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan
imarn sendiri.

Seorang hakim boleh pergi menemui sebagian orang yang

bersengketa untuk mendengarkan keterangan mereka, apabila
hal ini dipandang lebih baik daripada menghadirkan mereka di
persidangan.

Satu shalat boleh diimami dua imam, secara bergantian.

Apabila Imam rawatib (tetap) tidak dapat hadir, maka ia harus
menunjuk orang lain untuk menggantikannya.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Apabila imam rawatib datang sementara penggantinya telah
memulai shalat, maka imam rawatib boleh memilih antara shalat

sebagai makmum atau mengambil alih posisi imam tanpa harus

menghentikan shalat. Tindakan itu tidak membatalkan shalat

yang telah dilakukan makmum. Namum Ibnu Abdul Barr
menyatakan bahwa yang demikian itu berlaku khusus bagi Nabi
SAW, seraya mengklaim telah ada ijma' (kesepakatan) para

ulama bahwa perbuatan itu tidak boleh bagi selain beliau SAW.
Tapi pernyataannya ini dibantah dengan mengatakan bahwa

sesungguhnya perbedaan pendapat mengenai hal itu tidak dapat

disangsikan lagi. Pendapat yang shahih lagi masyhur dalam

madzhab Syaf i menyatakan bahwa perbuatan tersebut

diperbolehkan. Sementara diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim
sehubungan dengan imam yafig mengalami hadats, lalu ia
menunjuk orang lain menggantikannya, kemudian ia kembali
dan pengganti meninggalkan posisi imam, setelah itu imam
pertama meneruskan shalat, maka shalat tersebut dianggap sah.

Makmum boleh melakukan takbiratul ihram sebelum imam.

Bisa saja seseorang pada sebagian shalat berkedudukan sebagai

imam dan pada sebagian lain dari shalat tersebut berkedudukan
sebagai makmum.

Seseorang yang melakukan takbiratul ihram dengan niat shalat

sendiri, lalu shalat jamaah hendak laksanakan, maka ia boleh
bergabung dalam jamaah tersebut tanpa memutuskan shalatnya.

Demikian pandangan yang disimpulkan oleh Ath-Thabari dari
kisah hadits di atas. Ini merupakan konsekuensi bolehnya
makmum melakukan tabiratul ihram sebelum imam.

Keutamaan Abu Bakar dibandingkan semua sahabat. Hal ini
telah dijadikan dalil oleh seluruh pensyarah hadits serta para ahli

fikih (fuqaha) seperti Ar-Ruyani untuk menyatakan bahwa Abu
Bakar merupakan sosok paling utama di antara mereka dalam

pandangan para sahabat, dimana mereka memilihnya bukan
yang lainnya.

Boleh menunjuk seseorang untuk menjadi imam mereka apabila

imam rawatib tidak hadir. Para ulama mengatakan hal ini
berlaku apabila tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah serta tidak
pula diingkari oleh imam rawatib.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

16.

17.

18.

19.

Orang yang maju sebagai pengganti imam harus orang yang

paling tepat menduduki posisi tersebut.

Muadzdzin menawarkan kepada orang yang paling utama untuk

maju, dan orang yang memiliki keutamaan ini memenuhi

tawaran tersebut setelah mengetahui keridhaan para jamaah.

Semua ini berdasarkan pandangan bahwa pata sahabat

melakukan hal tersebut atas dasar ijtihad, sementara kami telah

menyebutkan bahwa mereka melakukan hal itu atas dasar

perintah Nabi SAW.

15. Sesungguhnya qamat dan memanggil imam merupakan tugas

muadzdzin.

Muadzin tidak melakukan qamat melainkan setelah mendapat

izin dari imam.

Melakukan shalat -khususnya shalat Ashar- di awal waktu lebih
diutamakan daripada menunggu imam yang lebih utama (imam

tetap).

Boleh bertasbih dan memuji saat shalat, karena ia termasuk
dzikir kepada Allah, meskipun maksud orang yang bertasbih
adalah memberitahukan orang lain tentang apa yang ia lakukan.

Pembahasan ini akan diterangkan pada bab tersendiri.

Mengangkat tangan saat shalat ketika berdoa dan mengucapkan

puj ian, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Disukai memuji Allah SWT bagi yang mendapatkan nikmat
meskipun sedang melakukan shalat.

Boleh menoleh saat shalat karena suatu kebutuhan.

Berbicara dengan orang yang shalat melalui bahasa isyarat lebih
utama daripada berbicara melalui bahasa lisan. Sesunggunya

bahasa isyarat di sini menduduki posisi bahasa lisan, karena

Nabi SAW mencela Abu Bakar ketika menyelisihi isyarat yang

diberikannya.

Boleh menyela-nyela shaf dan berjalan di antara orang-orang
yang shalat dengan maksud untuk sampai ke shaf pertama.

Namun yang demikian hanya berlaku bagi mereka yang pantas

melakukanya, seperti imam atau orang yang dibutuhkan oleh

imam untuk ditunjuk sebagai penggantinya apabila terjadi
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24.

sesuatu dalam shalat, atau orang yang hendak mengisi tempat
kosong pada shaf pertama maupun shaf berikutnya. Ini semua
tidaklah dianggap sebagai gangguan. Al Muhallab berkata,
"Tidak ada pertentangan antara hal ini dengan larangan
melangkahi orang-orang (di masjid), karena Nabi SAW tidak
seperti orang lain dalam masalah shalat ataupun lainnya, dimana
beliau boleh maju dengan sebab hukurn-hukum yang turun
kepadanya." Lalu dia membahas masalah irri dengan panjang
lebar, namun pernyataannya dikritik dengan alasan bahwa
perbuatan demikian tidak khusus bagi Nabi SAW. Sementara itu
Al Muhallab telah mengisyaratkan pula pada pendapatnya yang
menjadi pedoman, dimana ia berkata, "Semua perbuatan itu
tidak dinilai sebagai gangguan atau perbuatan tidak beradab
seperti yang timbul akibat melangkahi orang-orang di masjid,
dan tidak sama pula dengan orang yang menyela-nyela shaf
sementara manusia sedang duduk-duduk, karena hal ini
termasuk melangkahi bahu-bahu mereka."

Tidak disukai bertepuk tangan saat shalat, dan ini akan
diterangkan dalam pembahasan tersendiri.

Mengucapkan pujian dan rasa syukur atas kedudukan yang
diperoleh dalam agama.

Barangsiapa yang diberi kehormatan untuk melakukan sesuatu
maka ia boleh memilih antarii menerima atau menolak, selama
ia memahami persoalan tersebut bukan merupakan suatu
kemestian. Seakan-akan faktor yang menyebabkan Abu Bakar
memahami bahwa perintah itu bukan suatu kemestian adalah
perbuatan Nabi SAW yang menyela-nyela shaf hingga sampai
ke shaf paling depan. Dari sini sepertinya Abu Bakar memahami
bahwa maksud Nabi SAW adalah untuk mengimami manusia.
Adapun perintah beliau SAW agar Abu Bakar meneruskan
mengimami shalat hanyalah sebagai penghormatan kepadanya
serta isyarat akan kedudukannya. maka Abu Bakar memilih
menunjukkan adab (sopan santun) serta tawadhu' (rendah hati).
Sikap Abu Bakar ini didukung oleh kemungkinan bahwa wahyu
telah turun saat shalat untuk mengubah hukum-hukumnya.
Kemungkinan karena alasan inilah sehingga Nabi SAW tidak
menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Abu Bakar.

25.

26.

266 - FATIIUL BAARI



27.

18.

29.

30.

Orang yang memiliki keutamaan boleh menjadi imam bagi
orang yang lebih utama darinya.

Pemimpin harus bertanya tentang sebab penyelisihan atas
perintahnya sebelum melakukan pencegahan.

Memuliakan orang tua dengan cara memanggil dengan nama
panggilannya.

Menyebutkan keadaan dirinya untuk menunjukkan sikap
lawadhu' (rendah hati), berdasarkan sikap Abu Bakar yang
menggunakan kalimat untuk orang ketiga sebagai pengganti
kalimat untuk orang pertama, sebab kalimat seharusnya yang
diucapkan oleh Abu Bakar adalah, "Tidak pantas bagiku..."
namun ternyata yang diucapkannya adalah, "Tidak pantas bagi
putra Abu Quhafah...". Hal ini karena kalimat kedua lebih
menunjukkan sikap tawadhu dibandingkan kalimat pertama.

Boleh melakukan gerakan-gerakan ringan saat shalat,
berdasarkan sikap Abu Bakar yang berjalan mundur hingga
berdiri sejajar dengan shaf pertama. Adapun orang yang butuh
melakukan perbuatan seperti ini, maka ia harus berjalan mundur
ke belakang dan tidak boleh membalikkan badan atau berpaling
dari arah kiblat.

Ibnu Abdul Barr menyimpulkan dari hadits ini tentang bolehnya
membenarkan bacaan imam; karena jika mengucapkan tasbih
diperbolehkan. tentu membenarkan bacaan imam lebih
diperbolehkan lagi. Wallahu a'lam.

49. Apabila Mereka Sama Dalam Hal Bacaan maka yang
Menjadi Imam Adalah yang Paling Tua di Antara Mereka
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685. Dari Malik bin Al Huwarits, dia berkata, "Kami datang
kepada Nabi SAW sedang kami saat itu masih berusia muda. Kami
pun tinggal di sisinya sekitar dua puluh malam. Nabi SAW adalah
seorang yang sangat penyayang, beliau bersabda, 'Seandainya kolian
kembali ke negeri knlian lalu kalian mengajari mereka,
perintahkanlah mereka untuk melakukan shalat ini pada waktu ini,
dan shalat ini pada waktu ini. Apabila (waktu) shaktt tiba, makn
hendoklah salqh seorang di antara kamu mengumondangknn adzan
dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu menjadi
imam'."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila mereka sama dalam hal bacaan maka yang
menjadi imam adalah yang paling tua di (tntqro mereka) Judul bab ini
dan keterangan tambahan yang akan kami jelaskan pada sebagian jalur
periwayatan hadits di atas diambil dari hadits yang dikutip oleh Imam

Muslim melalui riwayat Abu Mas'ud Al Anshari dari Nabi SAW, l3i

e. ritt itti*^'&ni'#!$ irr; $i,r;',>;€ oy1,!t 7<. e:1;i r';ilt

9'e:;, 'ff:P) ,t'i a'fi41 (Yang mengimami suatu kaum artatah

yang paling baik bacaannya terhadap Kitabullah (Al Qur'an).
Apabila bacaan mereka soma, maka hendaklah yang mengimami
mereka adalah yang paling dahulu hijrah di antara mereka. Apabila
mereka sama dalam hal hijrah, maka hendaklah yang mengimami
mereka yang paling tua usianya di ontara mereka). Adapun sanad
hadits ini terfokus pada Ismail bin Raja' dari Aus bin Dham'aj,
dimana keduanya tidak memenuhi kriteria perawi Shahih Bukhari.

Ibnu Abi Hatim menukil dalam kitab Al llal dari bapaknya
bahwa Syu'bah memilih slkap tawaqquf (tidak berkomentar) tentang
keorisinilan hadits ini. Akan tetapi secara global hadits tersebut bisa
dijadikan sebagai hujjah dalam pandangan Imam Bukhari. Bahkan dia
telah menyebutkan sebagian hadits tersebut dalam bentuk ta'liq
(riwayat tanpa sanad lengkap), disertai lafazh yang mengindikasikan
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bahwa riwayat itu shuhih menurut pendapatnya. Adapun di tempat ini
Imam Bukhari menggunakannya sebagai judul bab, lalu nrenyebutkan
di bawahnya hadits yang semakna dengannya. yaitu hadits Malik bin
Al Huwairits. Hanya saja tidak ada keterangan tegas tentang
persamaan mereka dalam hal bacaan. Untuk itu Ibnu Al Manayyar
serta ulama lainnya menyimpulkan bahwa persamaan mereka adalah
dalam hal hijrah, rnenetap di sisi Nabi SAW, tujuan melakukan hal itu,
pemahaman dalam usia yang sebaya, serta perintah atas mereka untuk
mengajari orang-orang yang ditinggalkan tanpa dikhususkan pada
sebagian mereka. Semuanya menunjukkan adanya persamaan mereka
dalam hal bacaan serta pemahaman terhadap agama.

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pernyataan tegas mengenai
hal itu telah disebutkan dalam riwayat Abu Daud melalui jalur
Maslamah bin Muhammad dari Khalid Al Hadzdza dari Abu Qilabah
sehubungan dengan hadits ini. Ia berkara, #' d e6 in'y- & 1 @on

kami saut itu selaraf dalam hal ilmu). Namun saya mengira bahwa
dalam riwayat ini terdapat idraj (perkataan perawi yang disisipkan
pada hadits), karena Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan dari jalur

Isnrail bin Aliyah dari Khalid, Uri f4i;1,,SU i,rit ;il :a;:l'|€i Ui

fl6 (Aku berkata kepada Abu Qitabah, "Lalu tli mana .faktor
bacactn?" Dia berkata, "Sesungguhnya keduanya setaraf dalam hal
lersebul.").

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Hafsh bin Ghiyats
Cari Khalid Al Hadzdza, yang menyebutkan, "Al Hadzdza berkata.
'Keduanya setaraf dalam hal bacaan'." Kemungkinan landasan Abu
Qilabah dalam hal ini adalah pemberitahuan dari Malik bin Al
Huwairits itu sendiri, sebagaimana landasan AI Hadzdza adalah
pemberitahuan dari Abu Qilabah. Maka, sepantasnya idraj di sini
terjadi pada sanad. Wallahu s'lam.

Catatan

Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna lafazh hadits

lbnu Mas'ud yang berbunyi, e'f;i (Yang paling baik bucaannya di

anlara mereka) adalah yang lebih dalam pemahamannya tentang
aganla, namun ada pula yang memahaminya sebagaimana makna
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lahiriahnya. Atas dasar inilah maka terjadi perbedaan pendapat di
antara para ulama.

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama dalam madzhab kami
mengatakan bahwa orang yang lebih dalam pemahamannya lebih
diutamakan daripada orang yang lebih baik bacaannya. karena bacaan
yang dibutuhkan dalam shalat telah ditentukan, sementara pemahaman
dalam masalah fikih tidak demikian. Kadangkala waktu shalat terjadi
hal-hal yang solusinya hanya dapat diketahui oleh mereka yang
memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam. Oleh
sebab itu, Nabi SAW lebih mengedepankan Abu Bakar unruk menjadi
imam, padahal beliau telah menyatakan secara tekstual bahwa orang
selainnya lebih baik bacaannya." Sepertinya yang dimaksud oleh An-
Nawawi adalah hadits yang berbunyi, "Yang paling baik hafalanrya
di antara kalian adalah Ubay". Dia mengatakan, "Lalu para ulama
mengatakan bahwa orang yang paling baik bacaannya di antara
sahabat, dialah yang paling baik pemahamannya tentang hukum."

Saya (tbnu Hajar) katakan, jawaban ini berkonsekuensi bahwa
sahabat yang dinyatakan Nabi SAW lebih baik bacaannya berarti lebih
baik pemahamannya daripada Abu Bakar, maka hadits tersebut tidak
dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan bahwa Abu Bakar
diutamakan oleh Nabi SAW karena lebih baik pemahamannya dari
pada yang lain.

Kemudian Imam An-Nawawi berkata, "sesungguhnya sabda
beliau dalam hadits Ibnu Mas'ud,'Apabila mereka sama dalam hal
bacaan, maka diutamakan yang paling mengetahui tentang Sunnah.
Apabila mereka sama dalam hal pengetahuan tentang Sunnah, maka
diulamakan yang terlebih dahulu hijrah ', menunjukkan bahwa yang
lebih baik bacaannya itulah yang harus diutamakan." Riwayat ini
dinukil pula oleh Imam Muslim melalui jalur lain dari lsmail bin
Raja'. Namun mengedepankan orang yang lebih baik bacaannya
hanya berlaku apabila orang itu mengetahui masalah yang
berhubungan dengan shalat yang harus diketahui. Adapun apabila ia
tidak mengetahuinya, maka tidak boleh dikedepankan menurut
kesepakatan ulama, karena orang-orang yang hidup di zaman itu
mengetahui makna-makna Al Qur'an sebab bahasa Al Qur'an adalah
bahasa mereka. Maka, orang yang paling baik bacaannya di antara
mereka -bahkan yang dapat membaca saja- pemahamannya tentang
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agama lebih mendalam daripada sejumlah ulama yang hidup sesudah

mereka.

'U-;:* q t:* (sekitar dua puluh) Dalam riwayat Ibnu Aliyah

disebutkan ,ry 'if i:r:e giii (Maka kami tinggal di sisinya selama

dua puluh malam), yang dimaksud adalah siangnya juga. llal ini telah
dinyatakan secara tegas dalam riwayat Abdul Wahab dari Ayyub.

tr ) 'j ,'Ju; V t (beliau seorang yon€i penyoyang, maka beliau

bersabda, "seondainya kalian pulang. ") Dalam riwayat lbnu Aliyah
dan Abdul Wahab disebutkan, "seorang yang penyayang lagi lembut.
Beliau menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami. Beliau
bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan.

Lalu kami pun mengabarkan kepadanya, maka beliau bersabda, fryrt

e'*i #l 146 Flli il (xe*talilah kepada keluorga kalian,

tinggallah di antara mereka don ajarilah mereko)."

Kedua versi ini dapat dikompromikan, dimana pada pertama kali
Nabi SAW mengatakan hal itu dalam bentuk saran berdasarkan

sabdanya, tr)'i (seandainya ktlian pulang). Sebab bila sejak awal

beliau SAW memerintahkan mereka untuk kembali, niscaya akan
menimbulkan kesan pengusiran. Lalu kemungkinan mereka merespon

saran Nabi SAW, maka beliau kemudian bersabda, frytt
(Kembalilah...). Adapun sikap sahabat yang hanya menyebutkan
bahwa faktor kepulangan mereka adalah rasa rindu terhadap keluarga
tanpa menyertakan faktor lain, yakni mengajari orang-orang yang
ditinggalkan, adalah dimungkinkan karena adanya hal-hal tertentu
yang berindikasi ke arah itu. Mungkin beliau mengetahuinya
berdasarkan pernyataan beliau SAW, meskipun sesungguhnya faktor
ta'lim (mengajari orang-orang yang ditinggalkan -penerj.) lebih mulia
bagi mereka, akan tetapi beliau mengabarkan kenyataan yang ada

tanpa menghiasinya dengan hal-hal yang tidak ada pada diri mereka.

Namun karena niat mereka benar dan sungguh-sungguh, maka

kerinduan terhadap keluarga itu akhirnya bertemu dengan hak
mengajarkan agama kepada mereka, yang merupakan kedudukan yang

mulia dalam agama, seperti dikatakan Imam Ahmad dalam
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pembahasan tentang Al Hirsh Ala Thulubil Hadits (Kemauan yag kuat

untuk mencari hadits).

'€';Si #'P') Qlan henclakluh yang paling tua cli antar(t kalian

meniadi imum) Secara lahiriah orang yang lebih tua harus diutamakan.

baik perbedaan usia tersebut cukup jauh atau hanya selisih sedikit.

Adapun orang yang mengatakan bisa saja maksud daripada lafazh
'€'.51 Qang lebih bcsar (ti anlara kamu) mencakup usia atau

kedudukan, seperti lebih baik pemahamannya tentang hukum dan

bacaannya, sesungguhlya ini merupakan perkataan yang sangat jauh

dari kebenaran. Adapun berdasarkan keterangan yang berupa

pemahaman perawi hadits, dimana ia berkata kepada tabi'in' "Lalu di

mana faktor bacaan?" Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud

adalah lebih tua usianya.

Demikian pula halnya klaim yang menyatakan bahwa sabda

beliau SAW, ';';i I'F: (Hentlaklah mengjmcmti koliun orang yqng

labih lua di antara kalian) bertentangan dengan sabdanya, |F ?'i-
o rr.2?
i'i-ii (Yang mengirnami suatu kqum adalah yang paling baik

bacaannya di antaru mereka), karena riwayat pertama mengutamakan

yang lebih tua daripada yang baik bacaannya, sementara riwayat

kedua sebaliknya. Mereka hendak keluar dari persoalan ini dengan

mengatakan, "Kisah Malik bin Al Huwairits adalah kejadian yang

bersifat pribadi sehingga mungkin diberi makna yang lain, berbeda

dengan hadits yang satunya, yang lebih bersifat penetapan suatu

kaidah sehingga berlaku secara umum." Mereka menambahkan,

"Maka ada kemungkinan orang yang paling tua di antara rombongan

Malik bin AI Huwairits adalah yang paling baik bacaannya di antara

mereka." Akan tetapi pernyataan bahwa taraf keilmuan mereka adalah

sama telah menolak pandangan ini, maka cara kompromi yang telah

kami sebutkan terdahulu adalah lebih tepat.

Pelaiaran vans danat diambil

L Keutamaan hijrah, pergi menuntut ilmu serta mengajarkan

agama.
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2. Sifat Nabi SAW yang penyayang dan sangat memperhatikan
masalah shalat serta hal-hal lain yang berhubungan dengan
agama.

3. Khubar Ahad boleh diterima dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

Adapun faidah yang lain telah dijelaskan pada bab "Orang yang
mengatakan bahwa adzan saat safar adalah seorang muadzdzin".
Adapun pembahasan tentang sabda Nabi "shalatlah kalian
sebagaimanct kalian lihat aku shalot" akan dibahas pada bab
''Bolehnya khabar Ahud', insyct Allah.

50. Apabila Imam (Pemimpin) Mengunjungi Suatu Kaum
Lalu Mengimami Mereka

)Ff
t - .,e

. Jl diU-l
\J'

i,: L';G rq ,i
uu

.tA7'r*
686. Dari Mahmud bin Ar-Rabi', dia berkata, "Aku mendengar

Itban bin Malik Al Anshari berkata, 'Nabi SAW mohon izin, maka
aku pun mengizingkannya'. Beliau SAW bertanya, 'Di mano engkau
menyukai aku shalat di rumahmu ini?'Aku menunjukkan satu tempat
yang aku sukai. Beliau SAW berdiri dan kami membuat shaf di
belakangnya. Kemudian beliau salam dan kami pun salam."

Keterangan Hadits:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari
memaksudkan judul bab ini sebagai isyarat bahwa hadits Malik bin Al
Huwairits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam
Tirmidzi -dimana Imam Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits
hasan- dari Nabi SAW, ff ,y, '#'* eU $ 6:Jt jt) n
(Barangsiapa menziarahi suatu kaum maka janganlah mengimami

,,
e.)t a
4t&

dK:JI

4)9

Jt(J'
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mereka, ukan lalapi handaklah mengimami mereka laki-laki tluri
kaum tersebut) dapat dipahami berlaku bagi selain imam (pemimpin)
tertinggi.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa imam (pemimpin)
tertinggi serta yang setaraf dengannya apabila mengunjungi suatu
tempat dalam wilayah kekuasaannya, maka pemilik tempat tersebut
tidak boleh maju untuk menjadi imam. Tetapi seharusnya ia memberi
izin kepada imam (pemimpin) tadi supaya terkumpul dua hak; yaitu
hak sebagai imam (pemimpin) untuk maju memimpin shalat dan hak
sebagai pemilik, dimana orang lain dilarang melakukan tindakan
apapun di tempat yang menjadi miliknya kecuali atas izinnya.

Ada pula kemungkinan bahwa Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan, )-9

l!y, ,l yf ,b 'e- \ ,!.ie € J.)t i'1i. loan ridak boteh

seseorang diimami dqlam kekuasaannya, dan tidak boleh duduk di
lempat yang khusus baginya kecuali alas izinnya), karena pemilik
sesuatu adalah penguasa terhadap apa yang dimilikinya. Sementara
imam (pemimpin) tertinggi adalah penguasa atas pemilik rempat tadi.
Adapun perkataannya, "Kecuoli atas izinnya" ada kemungkinan kata
ganti "nya" kembali kepada dua hal sekaligus, yakni mengimami
shalat dan duduk di tempat yang khusus baginya. Inilah yang
ditegaskan oleh Imam Ahmad seperti dinukil oleh Imam Tirmidzi.

51. Sesungguhnya Dijadikannya Imam Adalah Untuk Diikuti

zt/

.*s
,,

"/y 
.5 rJl ub y

'c/t->

Ut Js't

i,;);
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Nabi SAW shalat dengan duduk untuk mengimami manusia saat
sakit yang membawa kepada kematiannya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila seseorang mengangkat
(kepalanya) sebelum imam, maka ia harus kembali dan menunggu

)'ang lamanya sama seperti ketika ia mengangkat (kepalanya),
kemudian mengikuti imam."

Al Hasan berkata tentang orang yang shalat dua rakaat bersama
imam lalu tidak mampu untuk sujud, "Hendaklah ia sujud pada rakaat
terakhir dengan dua kali sujud, kemudian mengganti rakaat pertama
dengan sujud." Sementara tentang seseorang yang lupa satu sujud
hingga berdiri, dia berkata, "Hendaklah ia sujud."

:j;i i;v & i y,* ; y,* r--,l;.G ,s,i i ;'; ?
f .i,' J, ^)tt );) ,/'; * ,rr.r;J vf ,l-il **.G oG

sr6r el :Jw':.*', & rtt &'*it|ii ,J 
'Lju 

r*3
,d,;'Uu .:ziJt €;u;jfu':)t3 .'J;2F';,y 

'uij,*j & rtr ei*'6vii,e;E?A'+i'J-rv
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'uii 
r],6r ei

;tii ; ,&'eb tj-) ,4> f j-t, -rl; :i.:Ju !.--a,*Jr ,rr

.,Y 
'rrii 

trr6r ;;i itw

FATHIIL BAARI - 275



if\i :4t y>e:.i{.lr * ",tt3l}t r,.-";ir €Uk
iutv uau.k'oL. f o..i A.ei y dt &U'b\rt
k';i t')\: {3 iG ut * it'Jy; it iJt;; Jilt
'u',5* lg,$L..'k';.L'u- :-W:'"L;-or,'r F ;'Sta .u$u.

4r, J:-* lt o\r i6i '$t. F ;( ,b u.'r';i ui ,p
,l:a.,retr;Li *;'; ;* 4 y I o') *, *

l\T'rG ;;8.-t f if ;i, C ,urtu. k f ;?, ;#'
t^-L jt *.*i ilu .';ti t 'uur'&'s 

* ilt J:" ';:t
! .?. . t - l.

:M.ru *r e F ;l'S;* |JG .f ;( * Sy;tt;:u
.rtt

^:v ur *llr, k ei;:>ra a6\ *', e itt ;;';r(r!J-.

li ,ir Lii ,un? , frt* ;" *i :,1f,;'sG ."*G'p4
t.

,2rr,

\&': f uJ' ,k'd, ,/'; .f aj^JjG *s; u O)b *?l
'&i ,'JG fr'* t* ,;'f:i L3 rii.L ^;tL'*'i ..,6 :iu

/y ;ri i *; 'i6 ,! ,ii r;:sr y't:k o^tS*}t u
.ou i:t *)

687. Dari Musa bin Abi Aisyah dari Ubaidillah bin aUaufUt Uin

Utbah, ia berkata, "Aku masuk menemui Aisyah dan berkata,
'Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang sakit Nabi SAW?"'
Aisyah berkata, "Baiklah! Sakit Nabi SAW bertambah berat, maka

beliau bersabda, 'Apakah manusia sttdah shalatl' Kami berkata,

'Belum, mereka menunggumu'. Beliau bersabda,'Siapkan air untukku

di mikhdhab (beiana)'." Aisyah berkata, "Kami pun melakukannya.
Lalu beliau mandi kemudian berusaha berdiri, namun beliau kembali
jatuh pingsan. Kemudian beliau SAW sadar dan bertanya, 'Apakth

276 - FATHUL BAARI



mqnusia suduh shalal?' Kami berkata, 'Belum, mereka menllnggumu
wahai Rasulullah'. Beliau SAW bersabda, 'Siapkan air unlukku di
mikhdhab '. Aisyah berkata, "Beliau pun duduk lalu mandi kemudian
berusaha berdiri, namun beliau kembali jatuh pingsan. Kemudian
beliau sadar dan bertanya, 'Apctkah mqnusia sudah shalat?' Kami
berkata, 'Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah'. Beliau
SAW bersabda, 'Siapkan air untukku di mikhdhab '. -Saat itu manusia

sedang berdiri di masjid menunggu Nabi SAW untuk shalat Isya'-
maka Nabi SAW mengirim utusan kepada Abu Bakar agar ia shalat

mengimami manusia. Beliau (Abu Bakar) didatangi utusan itu dan

mengatakan,'sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu
untuk shalat mengimami manusia'. Abu Bakar 

-adalah 
laki-laki yang

sangat lembut- berkata, 'Wahai Umar, shalatlah mengimami
manusia'. Umar berkata kepadanya, 'Engkau lebih berhak akan hal
itu'. Maka, Abu Bakar pun shalat pada hari-hari tersebut. Kemudian
Nabi SAW mendapati dirinya merasa ringan, maka beliau keluar di
antara dua laki-laki 

-salah 
satunya adalah Al Abbas- untuk shalat

Zhuhur, dan Abu Bakar sedang shalat mengimami manusia. Ketika
Abu Bakar melihat Nabi, maka dia mundur, tapi beliau SAW
mengisyaratkan kepadanya untuk tidak mundur. Beliau bersabda,
'Dudukkanlah aku di sompingnya '. Mereka berdua mendudukkan
beliau di samping Abu Bakar. Dia berkata, 'Maka Abu Bakar shalat

dengan mengikuti shalat Nabi SAW dan manusia shalat mengikuti
shalat Abu Bakar, sedang Nabi SAW berdiri'." Ubaidillah berkata,

"Aku pun masuk menemui Abdullah bin Abbas, dan aku pun
mengatakan kepadanya, 'Maukah aku ceritakan kepadamu apa yang

diceritakan Aisyah kepadaku tentang sakitnya Nabi SAW?' Dia
berkata, 'Ceritakanlah!' Aku pun menceritakan hadits Aisyah
kepadanya, maka tidak ada sesuatu pun yang diingkarinya. Hanya saja

dia berkata, 'Apakah Aisyah menyebutkan kepadamu nama laki-laki
yang bersama Abbas?' Aku berkata, 'Tidak'. Dia berkata, 'Dia adalah

AIi RA'."
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688. Dari Aisyah -ummul mukminin-, dia berkata, "Rasulullah
SAW shalat di rumahnya saat beliau dalam keadaan sakit. Beliau
shalat dengan duduk sementara orang-orang shalat dengan berdiri di
belakangnya. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka 

-yangmaknanya- hendaklah kalian duduk. Ketika selesai beliau bersabda,
'Sesungguhnya imam itu dijctdikan untuk diikuti. Apabila ia ruku',
maka hendakloh kalian ruku. Apabila io bangkit, maka hendaklah
kalian bangkit. Apabilo ia shalat dengan duduk, make hendaklah
knlian shalat dengan duduk'."

*'i t', e, * ilt ,* 
^)t'Jy_t 

,:i e!; / ii t
Is'i': 7r:rtbr,4 rr; ji,;Jli'^*';g "- Lf
tiy ,: f'il.'{\i ,l'; C\:)u J}t r* ,t"tl i,rr', t)*"
:)v r:t) d'-#'ru gr titi ,fgk'_,ro €] tt u ,6UrrU *u 

"t:.a./,rji k.C & 65 ,":";1 '-Vs tJ, :rjr- i:t; d.^t y
' t.o / o'olt t ' ' '.o:;,;l L}; f.J2i dG ;k t>t"', ,r1t;

t)y &'il
ar 1+ 

tlt
,',5tlir iu 'ir # ;.i'lu

t -, ,o

b P f cFroJr ef G
L.'J';U I e,,J'd u^t,

A/r,

*i qli our ,*'dt ['

lz
I ro -4g,; L;L f}b
ui

i,
I -t.P

1.. ot ,a.-ug L;!y c:

?/

dG'L'. olL
\.J

a/" flU ,.Yt{

689. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW
menunggang kuda lalu terjatuh dan sebelah kanan badannya terluka.
Maka beliau melakukan shalat di antara shalat-shalatnya dengan
duduk, dan kami shalat di belakangnya sambil duduk pula. Ketika
selesai beliau bersabda, "Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk

278 - FATITUL BAARI



diikuti. Apabila ia shalat dengan berdiri, maku ,shalatlah dengan
bardiri. Apabila ia ruku, maka hendaklah karian ruku. Apabilu ia
bungkit, maka hentlaklah kalian bangkit. Apabira ia mengucapkan
'somi'ollahu liman hamidah (semoga Allah mendengar hugi siapa
|ang memuji-Nya)', maka katakanlah 'robbano walokal hamdu
(wahai ruhan kami dan bagi-Mu segala pujt)'. Apabiro ia .shulat
dengan berdiri, maka shqlatlah dengon berdiri. Apabila ia shalat
dengan duduk, makn shalatlah dengan duduk semuanya.,,

Abu Abdullah berkata, "Al Humaidi mengatakan bahwa sabda
)*labi, 'Apabila ia (imam) shalat dengan duduk, moka hendaklah

fa|ian shalat dengan duduk' sesungguhnya diucapkan pada waktu
beliau sAw sakit. Kemudian seterah itu beliau sAW shalat sambil
duduk dan manusia shalat di belakangnya sambil berdiri, dan beliau
tidak memerintahkan mereka untuk duduk. Hanya saja yang dijadikan
patokan (landasan) adalah perbuatan Nabi SAW yang paring akhir."

Keteranqan Hadits:

Judul bab ini merupakan penggaran hadits yang akan disebutkan
pada bab ini. Adapun yang dimaksud adalah; sesungguhnya yang
menjadi konsekuensi bagi makmum adalah mengikuti i-u- dalam
semua keadaan shalat, maka harus dihindari menyamai, mendahului
dan'menyelisihi imam, kecuali hal-hal yang didukung oleh dalil-dalil
s'ar'i. oleh sebab itu, maka Imam gulhaii memulai bab ini dengan
perkataannya, "Dan Nabi SAW shalat dengan duduk waktu sakit yang
menyebabkan kematiannya." Yakni, manusia sharat di belakangnya
dengan berdiri dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk duduk.
Hal ini merupakan pengecualian dalam sabdanya, ,,sesungguhnya

imam itu dijadikan untuk diikuti."

seterusnya)
Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengk ap (maushut) oleh
Ibnu Abi Syaibah melalui sanad shahih,dengan lafazh, '6ij1ti]r6 f

a6)' i s) Qanganlah kalian mentJahului imam kalian ketika ruku
clun sujud. Apabila salah seorong di antara karian mengangkat
kepalanya sedangkan imam masih sujud, maka hendaklah io tiiua
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(kembuli), kemudiun iu telap puda ktndisi suiud sama sapct'ti rt'uktu
yung icr gunakan menduhului imam).

Seakan-akan lbnu Mas'ud mendasari perkataannya ini dengan

sabda beliau SAw, :, €il. i6)' 4: t.,;1. lsesungguhnya imum itu

rlijadikan untuk rtiikuri) dan sabdanya, f:Li.ii El U|t (Apa-apa yang

luput dari kamu, maka sempurnakanlah).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar 
-sama 

seperti perkataan

Ibnu Mas'ud- dengan lafazh, 't1 7'i) d 16)' 
',P L?t €: ,h': di

'ot1 ,'c', i& Lit'{b}i ;i;' (Siapa saja yang mengangkat kepalanya

,u'blluri i*o* saat ruku atau sujud, maka hendaklah ia
mengembalikan kepalanya pada posisi semula seloma v,aktu yang ia
gurutkan mendahului imam). Sanad riwayat ini haian.

lbnu Al Manayyar mengatakan bahwa jika orang yang

mengangkat kepalanya itu -menurut beliau- diperintahkan untuk
mengganti selama waktu yang ditinggalkannya bersama imam, maka
ia lebih diharuskan lagi untuk mengikuti imam dalam sujud secara

keseluruhan, dimana ia tidak boleh sujud hingga imam telah sujud.
Dari sini maka tampaklah kesesuaian atsor (riwayat) Ibnu Mas'ud
denganjudul bab.

......'*it'Jvj (At Hasai berlutct... dan seterusnya) Dalam

atsar (riwayat) ini terdapat dua persoalan; pertama, dikutip dengan

sanad lengkap (maushul) oleh lbnu Al Mundzir dalam kitabnya Al
Kabir dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim, dari

Yunus, dari Al Hasan. dengan lafazh, '^b't e';;*it ti €'J- ,f )t e
^,k)_ i:tl;'$r'fiy'., V rp'i 6it -',5{ ;}ilr ,* 'ry" >t, u,6'

)/
;,6j ^;k't ,P ifr"i 

"J'1\r 
lrenrang seseorctng yang shalat paclo

hari jun'at lalu lerdesak oleh manusia sehingga tidak bisa suiud -dia
berkata- apabila mereka selesai melakukan shalat, ntaka orang tadi
sujud dua kali untuk raknatnya yang pertama, kemudian berdiri dan

shalat salu raknot dengan duq kali sujud). Artinya, imam tidak
menanggung makmum dalam rukun-rukun shalat. Untuk itu
barangsiapa yang tidak mampu sujud, maka ia tidak dianggap

mendapat satu rakaat. Adapun Ietak kesesuaiannya dengan judul bab
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dapat dilihat dari sisi; apabila makmunr boleh berpisah dari imarn,
rnaka ia tidak perlu terus mengikuti imam pada waktu ia ketinggalan
dalam melaksanakan sebagian rukun shalat, dan ia tidak perlu
menggantinya setelah imam selesai shalat.

Kedua, telah disebutkan dengan sanad yang lengkap (maushul)

oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, dj ^tl, J"ri Ui'U'e,yj e
F 6'St t-t$ ctrt;!-, o*:*; -]t* $-ra 4 f', fT orS uZ'a";U
a.t2lt',a*_ai)Jdt 

"('rz;r',t;;. 
u:j! o$ ,,at-rri:S; UrX" i.irt (Tentang

.teseoreng yang lupa satu sujud di bagian awal shalatnyu, ia tidak
ntengingatnya melainkan pada akhir shalatnya -beliau berkata- ia
lrurus sujud tiga kali suiud. Apabila ia ingat sebelum salam, maka ia
harus sujud satu kali. Apabila ia ingat setelah selesai shalat, maka ia
nrcntulai shulut).

Adapun pembahasan hadits Aisyah yang pertama telah
disebutkan pada bab, "Batasan Orang Sakit untuk Menghadiri Shalat
Berjamaah".

. or.

f |t't! (maka beliau pingsan) Di sini terdapat keterangan

bahwa "pingsan" bisa saja dialami oleh para nabi, karena hal ini mirip
dengan tidur. Imam An-Nawawi berkata, "Pingsan bukanlah hal
muslahil bagi para nabi, karena ia adalah salah satu penyakit. Berbeda
dengan gila, dimana hal ini mustahil dialami para nabi, sebab gila
merupakan sifat kekurangan."

:t:l' :fu, efur ':s /r u:F_ (mereka menunggu Nabi

alaihissalaam untuk shalat Isya') Dalam riwayat Al Mustamli dan As-

Sarakhsi dikatakan, iiii :4t 1l:a:. lUntuk shalat Isya' yang

terakhir). Adapun penjelasannya, "Mungkin perawi menanyakan
shalat yang dimaksud dalam sabda beliau SAW, 'Apakah manu.sia
telah shalal?' Maka dijelaskan kepadanya, 'Shalat Isya' yang akhir'.
Yakni, shalat yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan sabdanya itu
adalah shalat Isya' yang akhir.""

'' lJurg.u Arab biasa rnenamakan shalat maghrib tlengan shalat Isya'yang pcrtama.
shalat Isya' sepcrti vang kita kenal saat ini adalah shalat Isya' yang tcrakhir -pcncr.i.
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,l,lajt t)A.aJ, @ntuk shulut Zhuhur) llal ini s:rngat tegas

menyatakan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur.

Namun sebagian ulama menyatakan bahwa shalat tersebut adalah

shalat Subuh, mereka mendukung pendapat ini dengan lal'azh dalam

riwayat Arqam bin Syarahbil dari lbnu Abbas, io' ,,l.r it')'9-', ,vY1

rt ";i t * ;,, a''rit *j f (Ra';ulullah sAW memulai btrcaan

dari ayal dimana Abu Bakar mengukhiri hucuunnyul). lni adalah

lafazh lbnu Majah dan sanadnya hasun. Akan tetapi untuk

menetapkan hal itu berdasarkan riwayat ini perlu ditinjau kembali'
sebab ada kemungkinan beliau SAW hanya mendengar ayat yang

dibaca oleh Abu Bakar setelah beliau SAW berada di dekatnya.

Sementara kebiasaan beliau SAW terkadang memperdengarkan ayat

dalam shalat-shalal sirriyoh, seperti akan disebutkan pada hadits Abu

Qatadah. Kemudian meski diterima bahwa beliau mendengar bacaan

Abu Bakar secara keseluruhan, tetapi tetap tidak dapat dijadikan
sebagai dalil bahwa shalat yang dilakukan saat itu adalah shalat

Subuh. Bahkan ada kemungkinan shalat yang dimaksud adalah shalat

Maghrib, karena telah diriwayatkan dalam kitab Shuhih Bukhari dan

Shahih Muslim dari Ummu Fadhl binti Al Harits, "Aku mendengar

Rasulullah SAW membaca surah 'rval ntursalaati urJhu'pada shalat

Maghrib, kemudian beliau tidak pernah lagi shalat mengimami kami
hingga beliau meninggal dunia.'i Ini adalah lafazh riwayat Bukhari,
seperti akan disebutkan pada bab "Wafatnya Nabi SAW" di bagian

akhir pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan).

Akan tetapi saya menemukan dalam riwayat An-Nasa'i bahwa

shalat yang disebutkan oleh Ummu Fadhl tersebut berlangsung di
rumah beliau SAW. Imam Asy-Syaf i telah menegaskan bahwa

beliau SAW tidak shalat mengimami manusia di masjid pada saat

sakit melainkan satu kali saja, yaitu shalat yang beliau lakukan sambil
duduk dimana pada awalnya Abu Bakar sebagai imam, namun

kemudian menjadi makmum untuk memperdengarkan takbir kepada

manusia.

Hadits di atas telah dijadikan dalil bahwa menunjuk pengganti

imam rawatib (tetap) -apabila imam rawatib sedang sakit- lebih utama

daripada sang imam rawatib shalat mengimami manusia sambil
duduk, karena sesungguhnya beliau SAW menunjuk Abu Bakar untuk
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shalat menjadi imam shalat, dan beliau sAw tidak shalat mengimami
mereka sambil duduk kecuali hanya satu kali.

Iladits ini dijadikan pula sebagai dalil sahnya shalat imam yang
duduk karena suatu halangan, baik makmumnya duduk atau berdiri.
Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Malik (sebagaimana
pandangan yang masyhur darinya) dan Muhammd bin Al Hasan
seperti dinukil oleh Ath-Thahawi. Lalu dinukil pula dari Imam Malik
bahwa yang demikian itu khusus bagi Nabi SAW, dengan alasan
hadits Jabir dari Sya'bi dari Nabi SAW, !r. *i 3ri i;T- 1

rJanganlah salah seorang di antara kamu setelahku menjadi imam
thalat dengan duduk). Tapi landasan argumentasi ini dibantah oleh
Imam Syaf i, "orang yang menggunakan hadits ini sebagai daril telah
nrengetahui bahwa ia tidak dapat dijadikan hujjah karena termasuk
hadits mursal. Di samping itu, hadits ini diriwayatkan oleh perawi
) ang para ahli ilmu menghindar untuk menukil riwayat darinya, yakni
Jabir Al Ju'fi." Sementara rbnu Bazizah berkata, "seandainya hadits
itu shahih, tapi tetap tidak mempunyai hujjah untuk melarang imam
shalat sambil duduk, sebab bisa saja hadits itu bermakna, 'Janganlah
salah seorang di antara kamu mengimami orang yang duduk'. yakni
lafazh,'jaalisan' pada hadits dipahami berkedudukan sebagai maf'ul
{objek penderita), bukan sebagai haal (keterangan keadaan).,,

. Al Qadhi Iyadh menukil dari salah seorang syaikhnya bahwa
hadits tersebut mengandung penghapusan (nasakh) pefintah beliau
S-{w untuk duduk ketika para sahabat shalat di belakangnya dengan
:erdiri. Tapi pernyataan ini dikritik, karena bila demikian halnya akan
nembutuhkan pengetahuan mana di antara keduanya yang lebih
dahulu, padahal keterangan mengenai hal itu tidak ada. Hanya saja
sebagian mengklaim bahwa pandangan tadi menjadi kuat dengan
didukung oleh sikap para khulafa'urrasyidin (para khalifah yang
mendapat petunjuk), dimana tidak seorang pun di antara mereka yang
rrelakukannya.l2 Syaikh itu berkata putu, "pernyataan nasakh
ipenghapusan hukum) tidak ada lagi setelah wafatnya Nabi SAW,
alian tetapi sikap para sahabat yang tidak pernah melakukan hal itu
nendukung keautentikan hadits tadi."

Namun pernyataan ini kembali ditanggapi bahwa tidak adanya
:enukilan mengenai hal itu bukan berarti tidak pernah terjadi.

-- \'rkni mcrcka tidak pcrnah nrcniadi imam sambil duduk -pcncr.f

FATIIUL BAARI - 283



Meskipun terbukti bahwa para sahabat tidak pernah menjadi inram
sambil duduk, namun ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, sebab ada

kemungkinan mereka lebih memilih untuk menunjuk imam pengganti
yang mampu berdiri karena adanya kesepakatan bahwa shalat imam
yang berdiri untuk makmum yang berdiri adalah lebih utama daripada
shalat imam yang duduk sementara para makmum berdiri. Hal ini
sudah cukup sebagai penjelasan tentang faktor yang menyebabkan
mereka tidak menjadi Imam shalat dengan duduk.

Pendukung pendapat yang tidak membolehkan imam shalat
dengan duduk mengemukakan alasan, bahwa Nabi SAW shalat
mengimami para sahabat dengan duduk karena tidak ada orang yang

mendahului beliau SAW berdasarkan larangan Allah SWT akan hal
itu. Karena para imam adalah pemberi syafaat, maka tidak ada seorang
pun yang dapat memberi syafaat kepadanya. Tapi perkataan ini
tertolak dengan perbuatan Nabi SAW yang shalat bermakmum kepada
Abdunahman bin Auf. Telah terbukti pula bahwa beliau SAW pernah
shalat bermakmum kepada Abu Bakar seperti telah kami jelaskan.

Satu hal yang cukup mengherankan, bahwasanya landasan
Inram Malik untuk tidak membolehkan seseorang menjadi imam
shalat dengan duduk adalah perkataan Rabi'ah, "Sesungguhnya Nabi
SAW menjodi makmum di belakang Abu Bukar." Juga pengingkaran
beliau bahwa Nabi SAW tidak'shalat mengimami manusia sambil
duduk ketika sakit, seperti dinukil oleh Imam Syaf i dalam kitab Al
Umm.

Perbuatan Nabi SAW yang shalat di belakang Abu Bakar
menjelaskan bahwa maksud larangan untuk tidak mendahului beliau
SAW adalah dalam masalah selain imamah (kepemimpinan). Adapun
yang dimaksud para imam adalah pemberi syafaat, yakni bagi mereka
yang butuh syafaat. Meskipun riwayat-riwayat tadi menunjukkan
bahwa tidak seorang pun sdiperbolehkan mengimami beliau SAW,
namun hal itu tidak menunjukkan larangan untuk mengimami shalat
orang-orang dengan duduk.

Sementara itu sejumlah sahabat mengimami shalat dengan
duduk sepeninggal Nabi SAW, di antaranya adalah Usaid bin
Hudhair, Jabir, Qais bin Fahd serta Anas bin Malik. Mayoritas sanad
riwayat yang dinukil dari mereka dalam hal ini adalah shuhih. seperti
dikutip oleh Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan
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selain mereka. Bahkan lbnu Hibban dan selainnya mengklaim bahwa
sahabat telah sepakat tentang sahnya shalat imam sambil duduk,
seperti yang akan disebutkan.

Abu Bakar Al Arabi berkata, "Tidak ada jawaban bagi para
ulama dalam madzhab kami terhadap hadits tentang "sakitnya Nabi
SAW" yang dapat selamat saat diteliti, untuk itu mengikuti Sunnah
.rdalah lebih utama. Sementara itu, pembatasan cakupan suatu nash
'lerdasarkan kemungkinan tidak dapat diterima." Beliau berkata pula,
"Hanya saja saya mendengar sebagian syaikh mengatakan, 'Keadaan
nerupakan salah satu faktor yang dapat membatasi cakupan suatu
rash, sementara keadaan Nabi SAW dan berkahnya mengharuskan
seseorang untuk tetap shalat di belakangnya bagaimanapun
kondisinya. Hal ini tidak berlaku bagi selain beliau. Begitu pula
kekurangan pada orarrg yang shalat dengan duduk dibanding orang
'. ang shalat dengan berdiri tidak berlaku pada diri beliau SAW, namun
Serlaku pada selainnya'."

Jawaban masalah pertama adalah menolaknya berdasarkan
reurrIUIrBII sabda beliau SAW, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian
melihat aku shalat." Adapun untuk masalah kedua dikatakan,
"Sesungguhnya kekurangan yang dimaksud hanya berlaku bagi
nereka yang mampu berdiri namun ia melaksanakan shalat sunah
dengan duduk. Adapun bagi mereka yang berhalangan untuk berdiri
saat melaksanakan shalat fardhu, maka tidak ada kekurangan jika
Jibandingkan dengan orang yang shalat dengan berdiri."

Hadits bab ini telah dijadikan dalil penghapusan (nasakh) sabda

\abi SAW yang memerintahkan makmum duduk di saat imam shalat

'ambil duduk, karena di sini beliau SAW tidak mengingkari para

sahabat yang shalat dengan berdiri ketika menjadi makmum,
sementara beliau sendiri shalat dengan duduk. Demikian Imam Syaf i
:nenetapkannya. Begitu juga Imam Bukhari menukil pada bagian
:khir bab ini dari syaikhnya Al Humaidi, murid Imam Syaf i. Ini pula
:endapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf
oerta Al Auza'i, dan dinukil oleh Al Walid bin Muslim dari Imam
\1alik.

Sementara itu, Imam Ahmad mengingkari bila perintah tersebut
: ah dihapus (mansukh). Dia memahami kedua versi hadits ini dengan
:enempatkan pada dua keadaan yang berbeda. Keadaan pertama,
.::bila imam rawatib (tetap) memulai shalat dengan duduk karena
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sakit yang masih diharapkan akan sembuh, maka makmum juga shalat

dengan duduk. Keadaan kedua, apabila imam rawatib memulai shalat

dengan berdiri, maka makmum wajib shalat dengan berdiri; baik
kemudian terjadi suatu hal yang mengharuskan imam duduk ataupun
imam tetap berdiri sampai akhir shalat, seperti tercantum dalam

hadits-hadits tentang wafatnya Nabi SAW. Sesungguhnya sikap beliau
SAW yang menyetujui tindakan mereka untuk tetap berdiri
menunjukkan bahwa mereka tidak wajib duduk pada kondisi
demikian, karena pada peristiwa ini Abu Bakar memulai shalat sambil
berdiri dan para makmum shalat bersamanya sambil berdiri. Berbeda

dengan kondisi pertama, dimana beliau SAW memulai shalat dengan
duduk. Ketika mereka shalat di belakangnya dengan berdiri, maka

beliau SAW mengingkarinya. Cara mengompromikan yang

dikemukakan oleh Imam Ahmad ini diperkuat oleh kaidah bahwa
hukum asal bagi suatu nash adalah tetap berlaku (tidak di-nasakh),
terutama dalam persoalan ini membutuhkan pernyataan bahwa
penghapusan (nasakh) hukum tersebut berlangsung dua kali. Sebab,
hukum asal bagi yang mampu berdiri adalah hendaknya ia shalat
dengan berdiri, lalu hal ini dihapus dan diperbolehkan untuk duduk
bagi mereka yang imamnya shalat dengan duduk. Untuk itu klaim
bahwa bolehnya shalat dengan duduk setelah itu berarti ada
penghapusan (nasakh) sebanyak dua kali, tentu saja hal ini cukupjauh
dari yang sebenarnya. Namun lebih fatal lagi apa yang dinukil oleh Al
Qadhi Iyadh, dimana hal ini berkonsekuensi terjadinya penghapusan
hukum (nasakh) sebanyak tiga kali.

Pendapat lmam Ahmad ini diterima oleh sejumlah ahli hadits di
kalangan madzhab Syaf i, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir dan
Ibnu Hibban. Lalu mereka menjawab hadits di bab ini dengan

beberapa jawaban lain, di antaranya perkataan Ibnu Khuzaimah,
"Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara hadits-hadits tentang
perintah agar makmum shalat dengan duduk mengikuti imam yang

duduk, baik dari segi ke-shahih-an maupun lafazhnya. Adapun
shalatnya Nabi SAW dengan duduk diperselisihkan apakah saat itu
beliau sebagai imam atau makmum." Kemudian dia menegaskan,

"Semua yang tidak diperselisihkan tidak pantas untuk ditinggalkan
hanya karena sesuatu yang masih diperselisihkan." Namun
perselisihan yang dimaksud tidak dapat diterima apabila kita
memahami bahwa beliau SAW shalat sebagai imam dan pada kali
yang lain sebagai makmum.
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Jawaban lainnya, bahwa sebagian mereka mengompromikan
antara dua kisah yang ada dengan cara memahami bahwa perintah
untuk shalat dengan duduk adalah berindikasi sunah, sementara sikap
beliau SAW yang menyetujui para sahabat untuk melaksanakan shalat
dengan berdiri saat beliau SAW mengimami mereka sambil duduk
adalah untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Berdasarkan
hal ini maka makmum yang shalat di belakang imam yang duduk
boleh memilih antara berdiri atau duduk, namun shalat sambil duduk
pada kondisi tersebut lebih utama karena adanya perintah untuk
mengikuti imam, serta banyaknya hadits-hadits yang berbicara
mengenai hal itu. Kemudian Ibnu Khuzaimah menjawab pandangan

)ang menganggap hal tersebut jauh dari yang sebenarnya, dengan
mengatakan bahwa perintah mengenai hal itu langsung dari Nabi
SAW dan diamalkan oleh para sahabat baik pada masa Nabi SAW
masih hidup ataupun sesudah beliau wafat.

Abdrnrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Qais bin
Fahd Al Anshari, &': * it' ,r,; ar Jr_, "W ,b Lil,5a' 4 eul oi

J'h e: s:.v 'rL') vX:ji- i('t ,l,i tsurrrgguhnya imam *uru*
nrcnderita sakit pada masq Narbi SAW masih hidup, maka beliau
mengimami kami dengan duduk dan komi pun duduk).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Usaid
bin Hudhair bahwa dia biasa shalat mengimami kaumnya, lalu dia
menderita sakit. Setelah sembuh, dia keluar menemui kaumnya dan
mereka pun menyuruhnya untuk shalat sebagai imam, maka dia
berkata, i'i it titt (.+, p ,ri,r,iri *.'6 *i of 'Cbii I e!
,Sesungguhnya aku tidak mampu untuk shalat dengan berdiri, maka
hendaklah kalian duduk. Dia pun shalat dengan duduk dan para
makmum ikut duduk)."

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain dari Usaid bin
tr-ludhair bahwa dia berkata, tirti .,J..a ,1t ,,Su ,"C-t ri;6t tt iirr')'jL; U"

tt't'* f *ot (Wahai Rasulullah, sesungguhnya imam kami sedang sakit.

\luka beliau bersabdct, "Apabila dia shalat dengan duduk, maka
,iendaklah kalian shalat dengan duduk). Namun sanad hadits ini
"t unq al h i' (terputus).
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shuhih dari Jabir
bahwasanya dia sakit. Lalu waktu shalat tiba, maka dia shalat
mengimami mereka dengan duduk dan mereka pun shalat bersamanya
dengan duduk.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berfatwa seperti itu,
dimana keterangan ini dinukil melaluijalur yang .shahih.

Ibnu Mundzir mengatakan, bahwa sudah menjadi konsekuensi
bagi mereka yang mengatakan bahwa sahabat lebih mengetahui
tentang tafsir riwayat yang dinukilnya, hendaknya mereka
membolehkan makmum untuk duduk apabila imam shalat dengan
duduk, karena Abu Hurairah dan Jabir telah meriwayatkan hadits
tersebut lalu mereka mengamalkannya bahkan berfatwa seperti itu
setelah Nabi SAW wafat. Demikian pula mereka yang berpandangan
bahwa apabila perbuatan sahabat berbeda dengan apa yang
diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah riwayat
bukan perbuatannya. Maka menjadi konsekuensi bagi mereka untuk
membolehkan hal tersebut, karena di sini amalan sahabat tidak
menyelisihi riwayat yang dinukilnya, bahkan di sini amalannya sesuai
dengan riwayatnya.

Sedangkan Ibnu Hibban telah menukil adanya ijma' sahabat
yang membolehkan makmum shalat dengan duduk pada saat imam
shalat dengan duduk. Namun seakan yang dimaksud adalah 'ijma
sukuli',43 karena di sini beliau rirenukil pandangan empat orang
sahabat yang telah disebutkan Ialu dia berkata, "Sesungguhnya tidak
dikenal dari seorang pun sahabat yang menyelisihi pandangan
keempat sahabat tadi, baik melalui jalur yang shcthih maupun jalur
yang dha'fl (lemah)." Hal senada dikemukakan oleh Ibnu Hazm
bahwa tidak seorang pun sahabat yang diketahui menyelisihi hal
tersebut.

Kemudian dia mempertanyakan keautentikan riwayat yang
menyatakan bahwa para sahabat shalat di belakang Nabi SAW dengan
berdiri sementara beliau SAW shalat dengan duduk, selain Abu Bakar.
Dia mengatakan, "Karena hal tersebut tidak pernah dinukil dengan
pernyataan yang tegas," lalu dia membahasnya dengan panjang lebar

o' I.1,ru sukuti adalah kesepakatan yang disimpulkan dari tidak adanya pcngingkaran.

Misalnya scorang sahabat atau ulama mengcmukakan suatu pandangan kemudian pandangan
terscbut tersebar, namun tidak seorang pun sahabat atau ulama lain 1'ang mcngingkarinl,a.
Wallahu a'lam -penerj.
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dan tidak ada hasilnya. Keberadaan riwayat yang dia nafikan itu telah
dinyatakan secara tegas oleh Imam Syaf i, "sesungguhnya hal itu
terdapat dalam riwayat Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah."

Saya (lbnu Hajar) mendapatkan keterangan yang tegas
mengenai hal itu dalam kitab Mushannaf Abdurrazzaq, dari lbnu
Juraij, /61 G.j 4.;irri k';:'fr3 t:ti &: * ht .v'dtb
fq iir; r6t ,kt lNati S,AW shalat Onnfon duduk clctn Abu Bakor

di helaktngnya, berada di antara beliau SAW dan orang-orong, dan
orung-orang shalat dengan berdiri di belakang Abu Bakar). Riwayat
ini berstatus mursal, namun kekuatan hukumnya didukung oleh
riwayat yang disebutkan secara mu'allaq oleh Imam Syaf i dari An-
Nakha'i. Pendapat ini pula yang menjadi konsekuensi logika, karena
mereka memulai shalat sambil berdiri bersama Abu Bakar tanpa ada
perbedaan mengenai hal itu. Maka barangsiapa yang mengatakan
bahwa setelah itu mereka duduk, hendaknya ia mengemukakan dalil
)'ang menguatkannya.

Saya melihat lbnu Hibban mendukungnya 
-bahwa 

para sahabat
duduk setelah mereka berdiri- dengan riwayat yang dinukil dari jalur
.A.bu Zubair, dari Jabir, ia berkata, "*tS 'i't ;rrr1 dAt nr jpi jl;:r
;t; * .6:r;i6 4tr:i-,o,6 6qn'; Afiitt ,Sa ,,r,p: o6t * f;. i.i::
ttr >ri e\llV a$ e r'rt;ri,"{ i,l i)G lnasutuilah SAW menderita

sakit, makfl kami pun shalat di belakangnya sementara beliau sAlY
ciuduk, dan Abu Baknr memperdengarkan takbir Rasulullah sAW
kepada manusia. Jabir berfuita, "Lalu beliau SAW menengok ke arah
kami dan beliau melihat knmi berdiri, maka beliau mengisyaratkan
kepada kami agar duduk. Ketika telah salam beliau SAW bersabda,
'Hampir-hampir kalian melakukan perbuatan bangsa persia dan
Romav,i, janganlah knlian melakukannya'.)". (AI Hadits)

Hadits ini shahih dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim.
.\kan tetapi peristiwa ini terjadi bukan pada saat beliau SAW sakit
)'ang menyebabkan kepada kematiannya. Bahkan kejadian itu adalah
ketika beliau terjatuh dari kuda seperti diriwayatkan oleh Abu Sufyan
dari Jabir, dia berkata. '^b"; ?-lurl? *j iO n' 

",, i' 
J"J-j 6-)

'i:ri 'r:,?Jtt !* fy $ gasulullah SAW menunggang kuda di
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Matlinah, lalu beliuu lerlempur duri kuda ter:;ehul ke halung kurma,

maka kukinya terluka). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan

Ibnu Khuzaimah dengan sanad shahih.

Berdasarkan keterangan ini maka hadits tersebut tidak dapat

dijadikan hujjah (landasan argumentasi) untuk mendukung apa yang

dia (lbnu Hibban) katakan. Hanya saja dia berpegang dengan lafazh

riwayat Abu Zubair, irirl atjl Cr-,- f ,.11 lOan Abu Bakar

memperdengarkan lakbir kepada munusia), dimana Ibnu Hibban

berkata bahwa hal ini hanya terjadi pada saat beliau SAW sakit yang

menyebabkan kematiannya. Sebab, shalat yang beliau SAW lakukan
pada waktu beliau sakit pertama kali adalah di rumah Aisyah RA
bersama beberapa orang sahabatnya sehingga tidak membutuhkan
orang yang memperdengarkan takbir, berbeda dengan shalat ketika
beliau menderita sakit yang membawa kepada kematiannya.

Sesungguhnya shalat ini berlangsung di masjid, di hadapan sahabat

dalam jumlah yang banyak, oleh sebab itu membutuhkan Abu Bakar
untuk memperdengarkan takbir Nabi SAW." Demikian pernyataan

Ibnu Hibban.

Namun apa yang dikemukakan tidak dapat mendukung
pendapatnya, karena lafazh "Don Abu Bakar memperdengarkun lakhir
kepada mqnusia" pada hadits tersebut, tidak dinukil oleh seorang
perawi pun selain Abu Zubair. Andaikan lat'azh ini akurat sekalipun,
ia tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung pendapatnya.

Karena tidak ada halangan apabila Abu Bakar memperdengarkan

takbir kepada manusia pada peristiwa tersebut, sebab bisa saja

dipahami bahwa suara beliau SAW cukup kecil dikarenakan sakit
yang dideritanya. Sementara telah menjadi kebiasaan beliau SAW
mengeraskan suara takbir, maka saat itu Abu Bakar menggantikannya
untuk mengeraskan suara takbir.

Di balik semua ini, sesungguhnya apa yang beliau katakan

adalah perkara yang masih memiliki berbagai kemungkinan. Oleh
karena itu tidak boleh hanya berdasarkan hal itu, kemudian kita
meninggalkan hadits yang secara tegas menyatakan bahwa para

sahabat shalat sambil berdiri, seperti yang telah disebutkan dalam

riwayat mursal Atha' dan selainnya. Bahkan dalam riwayat mursal
Atha' dikatakan bahwa mereka tetap dalam keadaan berdiri hingga
shalat selesai. Hanya saja tercantum dalam riwayat mursal Atha' yang
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disitir tadi, setelah perkataannya,"Dan manusia shulat di belakangnyu

strmbil berrliri" disebutkan , "U 'ditr,'j {e*i y h, 
'V Qr Sut

*.,i' ,a tt ,is 6 1ta.* rlii ,ti;i ri'#.6'o";:rLt 6 €fi
-t , . , o c 5

t't'fi fjlbt t3,su up oli ';g |,L4, (Nabi SAW bersabda, "seandainya

sebelumnya i*u *ungrtahu'i dari urusanku opa yang aku ketahui saat
ini, niscaya kalian tidak afuin shalat melainknn dalam keadaan duduk.
Shalatlah kalian sebagaimana shalatnya imam kalian, bagaimanapun
posisinya. Apabila ia shalat dengan berdiri maka hendalah kalian
herdiri, apahila iu shalat dengan duduk makt hendaklah kalian shalat
dengan duduk).

Keterangan tambahan ini memperkuat pernyataan Ibnu Hibban
bahwa kisah ini terjadi pada saat beliau SAW sakit yang membawa
kepada kematiannya. Dari sini diperoleh keterangan adanya
penghapusan (nasakh) kewajiban makmum untuk shalat dengan
duduk apabila imam shalat dengan duduk, sebab dalam peristiwa
terakhir ini beliau SAW tidak memerintahkan mereka untuk
mengulang shalat. Namun apabila kewajiban tersebut dihapus, maka

,vang tersisa adalah kebolehan, sementara kebolehan tidak
bertentangan dengan 'istihbab' (disukai). Maka kita memahami
perintah beliau SAW yang terakhir berindikasi istihb(tb (disukai),
karena hukum wajib telah dihapus berdasarkan taqrir (pengukuhan)
beliau SAW atas perbuatan para sahabat yang shalat sambil berdiri,
serta sikap beliau yang tidak memerintahkan mereka untuk mengulang
shalat. Inilah hasil dari upaya untuk mengompromikan dalil-dalil yang
ada, dan hanya dari Allah segala taufik. llalkthu a'lam.

Adapun pembahasan tentang faidah lain yang dapat dipetik dari
hadits ini telah disebutkan pada bab, "Batasan orang sakit menghadiri
shalat berjamaah".

i g(di rumahnya) Yakni di tingkat atas kamar Aisyah seperti

yang dijelaskan Abu Sufoan dari Jabir. Hal ini menunjukkan bahwa
shalat tersebut tidak dilakukan di masjid, beliau SAW shalat di
rumahnya bersama orang-orang yang hadir. Tetapi tidak pernah
dinukil bahwa beliau SAW menunjuk pengganti untuk mengimami
shalat di masjid. Berdasarkan hal ini maka Al Qadhi Iyadh berkata,
"Secara lahiriah, beliau SAW shalat di kamar Aisyah, lalu orang-
orang yang hadir di tempat itu dan orang-orang yang berada di masjid
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menjadi rnakmurr." Apa yang dia katakan ini ada kemungkinan benar.

Namun ada pula kemungkinan beliau SAW menunjuk orang yang

menggantikannya, meskipun hal itu tidak dinukil.

Kemungkinan pertama berkonsekuensi bolehnya imam shalat di

tempat yang lebih tinggi daripada tempat makmum, sementara

madzhab Iyadh tidak membolehkan hal itu. Tapi bisa saja dia
mengatakan bahwa larangan tersebut terletak apabila tidak ada

seorang pun bersama imam di tempatnya yang tinggi itu, sementara
pada kisah ini beliau SAW bersama beberapa sahabat.

U,E oU; (maka beliau shalar sambil cluduk) Al Qadhi Iyadh

berkata, "Ada kemungkinan sebagian anggota badan beliau SAW
mengalami retak akibat terjatuh, sehingga beliau tidak bisa berdiri."

Saya (lbnu Hajar) katakan. "Sebenarnya tidak demikian. bahkan

kaki beliau SAW yang terluka seperti dijelaskan dalam riwayat Bisyr
bin Al Mufadhal, dari Humaid, dari Anas yang dikutip oleh Al Ismaili.
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu
Khuzaimah, dari riwayat Abu Sufyan, dari Jabir, seperti telah kami
sebutkan. Adapun lafazh yang terdapat dalam riwayat Az-Zuhri dari
Anas bin Malik, *Maka badannya bagian kanan terluku", dan dalam

riwayat Yazid bin Humaid dari Anas, "Belisnya lerluka", seperti

disebutkan pada bab. "shalat di Atas Atap". Semua ini tidak
menafikan riwayat yang mengatakan bahwa kaki beliau SAW terluka,
sebab ada kemungkinan semua bagian tersebut mengalami cedera.

Dalam riwayat Imam Bukhari pada bab, "Bergerak Turun Sambil
Takbir" melalui riwayat Sufyan, dari Zuhri, dari Anas, dimana Sufyan

berkata, "Aku menghafal dari Zuhri, 'Badannya bagian konon'."
Ketika kami keluar, Ibnu Juraij berkata, "Betisnya bagian kanun."

Saya (lbnu Hajar) katakan, riwayat Ibnu Juraij diriwayatkan
oleh Abdurrazzaq, dan ia bukan karena kesalahan seperti yang

dikatakan oleh sebagian orang, karena riwayat ini sesuai dengan

riwayat Humaid yang telah disitir. Bahkan sesungguhnya riwayat ini
menjelaskan secara spesifik bagian yang terluka, yang pada riwayat
sebelumnya dikatakan pada badan bagian kanan, tentu saja yang

terluka bukan seluruh badannya bagian kanan.

Ringkasnya, sesungguhnya Aisyah tidak menyebutkan sebab

sakit beliau SAW, sementara Jabir dan Anas menjelaskannya, yakni

karena terjatuh dari kuda. Lalu Jabir menyebutkan penyebabnya
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sehingga beliau sAw shalat sambil duduk, yaitu karena luka di bagian
kaki. Sedangkan lbnu l-libban memberi keterangan bahwa peristiwa
ini berlangsung pada bulan Dzulhijjah tahun kelima hijriyah.

7 t'--trq, i, 6n')') dt*o') (dan orang-orong shalat di belakangnya
sambil ierdiri) Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abdah, dari
Hisyam disebutkan, o\i'F_ :ubi ,4 o6 * 

'y" (Mak ma.suk

beberapa orang sahabatnya untuk menjenguknya). Sebagian nama
mereka telah disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya Anas
seperti pada hadits berikutnya yang terdapat dalam riwayat Al Ismaili,
Jabir seperti yang terdahulu, Abu Bakar seperti pada hadits Jabir, dan
Umar seperti pada riwayat Al Hasan yang dinukil melalui jalur mursal
oleh Abdurrazzaq.

y. i'il. i6)' 4: r.;1 lsesungguhnya dijadikannycr imam adalah
untuk diikuti) Al Baidhawi dan ulama lainnya berkata, "Kata Al
I'timam berarti mencontoh dan mengikuti, yakni imam itu diangkat
untuk dicontoh dan diikuti. Sedangkan kebiasaan pengikut adalah
tidak mendahului orang yang diikuti ataupun menyamainya, bahkan
seharusnya memperhatikan keadaan orang yang diikuti serta
melakukan seperti apa yang ia lakukan sesudahnya. Sebagai
konsekuensinya, hendaknya orang yang mengikuti tidak
menyelisihinya dalam semua kondisi.

Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, ..Mengikuti
imam adalah wajib dalam segala perbuatan yang nampak, dan hal itu
telah disebutkan dalam hadits. Berbeda dengan niat, dimana ia tidak
disebutkan namun ditetapkan berdasarkan dalil lain." Sepertinya yang
beliau maksudkan adalah kisah Mu'adz berikut ini. Namun mungkin
pula hadits ini dijadikan dalil bahwa niat tidak termasuk hal yang
harus diikuti, karena hadits ini membatasi dalam perbuatan yang mestl
diikuti bukan dalam segala keadaannya; seperti apabila ia berhadats
atau membawa najis, dimana shalat orang yang bermakmum
kepadanya dianggap sah menurut pandangan yang shahih di kalangan
ulama. Kemudian terlepas dari kewajiban untuk mengikuti,
sesungguhnya tidak ada yang menjadi syarat sahnya mengikuti kecuali
takbiratul ihram (takbir yang pertama). Namun terjadi perbedaan
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pendapat tentang bermakmum.oo Aduprn yang masyhur di kalangan

madzhab Maliki bahwa hal itu juga dipersyaratkan bersama takbiratul
ihram dan berdiri dari tasyahud pertama. Sementara para ulama

madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang berbeda, mereka

berkata, "Cukuplah mengiringinya." Mereka berkata pula, "Karena

makna bermakmum adalah menyamai. Barangsiapa melakukan seperti

apa yang dilakukan oleh imamnya, maka dianggap menyamainya."
Dalam bab berikutnya akan diterangkan dalil yang mengharamkan

mendahului imam dalam rukun-rukun shalat.

fiS\6 € ) 'rP 
(Apabila ia ruku mako rukulah) Ibnu Al

Manayyar berkata, "Konsekuensinya bahwa makmum ruku' setelah

imam ruku, baik telah sempuma rukunya atau didahului oleh imam di
awal gerakan dan langsung diikutinya." Dia juga mengatakan bahwa
hadits Anas lebih lengkap daripada hadits Aisyah, karena dalam hadits
Anas ditambahkan pula mengikuti dalam perkataan.

Saya (lbnu Hajar) katakan, keterangan tambahan yang

dimaksud, yakni lafazh "Apabila imam mengucapkan sami'allahu
liman hamicloh..." juga tercantum dalam hadits Aisyah. Sementara
itu dalam riwayat Al-Laits dari Zuhri, dari Anas, tercantum tambahan
lain dalam hal perkataan, yaitu sabda beliau SAW pada bagian

awalnya, ft:#J'F o$ @pabila ia (imam) takbir maka hendoklcth

kalictn takbir) sebagaimana akan disebutkan pada bab, "Kewajiban
Takbir". Demikian pula dalam riwayat Al A'raj dari Abu Hurairah.

Dalam riwayat Abdah dari Hisyam dalam pembahasan tentang

Ath-Thibb (pengobatan) terdapat tambahan lafazh, 155 nyt)O 1;t\l.s
bii;rt 'ti.-,' (Apabila ia bongkit hendaklah kalian hangkit, clan

apobila ia sujud, maka hendoklah kalian sujud). Hal ini mencakup
bangkit dari ruku' dan bangkit dari semua sujud. Tambahan seperti ini
tercantum pula dalam hadits Anas yang tersebut di bab ini. Sementara

itu Aisyah, Anas dan Jabir telah menyepakati Abu Hurairah dalam
meriwayatkan hadits ini, kecuali kisah yang terdapat pada bagian

awalnya. Hadits yang dimaksud dinukil melalui beberapa jalur
periwayatan dalam kitab Shahih Muslim, di antaranya ada yang

disepakati keautentikannya oleh dua syaikh (yakni Imam Bukhari dan

" Dula* manuksrip Ar-Riyadh rerrulis, "Salam".
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lmam Muslim) dari riwayat l'lammad dari Abu Hurairah seperti akan

disebutkan dalam bab, "Meluruskan Shaf'. Di dalamnya disebutkan
semua yang terdapat pada hadits Aisyah dan hadits Anas disertai

tambahan. Lalu setelah lafazh, €A,Unmf diikuti) diberi tambahan, iti
flEki (Maka jctnganlah kalian berbeda dengunnya). Tapi lafazh

tambahan ini tidak disebutkan Imam Bukhari dalam riwayatnya dari
Abu Zinad, dari Al A'raj melalui jalur Syu'aib dari Abu Zinad pada
bab, "Kewajiban Takbir". Namun hal itu disebutkan oleh As-Siraj,
Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausalh, Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustakhraj melalui jalur Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari pada

riwayat ini), Abu Awanah dari riwayat Bisyr bin Syu'aib dari
bapaknya (guru Abu Al Yaman), Imam Muslim dari riwayat
Mughirah bin Abdurrahman, serta Al Ismaili dari riwayat Malik dan
Warqa', semuanya dari Abu Zinad (guru Syu'aib).

Tambahan ini memberi keterangan bahwa perintah untuk
mengikuti imam mencakup semua makmum, dimana tidak cukup
dikatakan bermakmum apabila hanya sebagian yang mengikuti imam
tanpa yang lain. Dalam riwayat Imam Muslim melalui Al A'masy,

dari Abu Shalih disebutkan , b:$i T ttl.,i6Ir ri]:6 1 (Janganlah

kalian mendahului imam, apabila ia takbir hendaklah kalian takbir)
(Al Hadits). Abu Daud memberi tambahan dalam riwayatnya dari

Mush'ab bin Muhammad, dari Abu Shalih, \j €";- ,? ff"; .,l':

lrr- C, ,ii3 (Janganlah kalian ruku hingga ia (imam) ruku dan

janganlah kalian sujud hingga ia sujud). Ini merupakan tambahan
yang baik, menafikan kemungkinan makna "menyertai" yang terdapat

pada sabdanya, f1fi |S tit! (Apabita ia takbir, maka rakbirlah

kalian).

Catatan

Ibnu Baththal dan ulama yang

Ibnu Daqiq Al Id menyatakan bahwa

sependapat dengannya hingga

huruf/c' dalam lsli63! rj.,j35
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(muku lakhirlah kulian) berfungsi sebagai ta'qih.as Mereka berkata,
"Sebagai konsckuensinya, perbuatan makmum dilakukan langsung
setelah imam selesai melakukan gerakannya." Akan tetapi pendapat
ini ditanggapi, bahwa sesungguhnya huruf .fa' yang berfungsi sebagai
ta'qih adalah huruf ./h' yang berkedudukan sebagai kata sambung
(athafl. Adapun huruf./i.r' tersebut tidaklah demikian, bahkan hanya
berfungsi untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat
sesudahnya, karena di sini huruf tersebut menjadi pelengkap kalimat
bersyarat.

Berdasarkan hal ini, maka tidak berkonsekuensi mengakhirkan
gerakan makmum dari gerakan imam. Akan tetapi riwayat Abu Daud
yang dikutip di atas sangat tegas menafikan bolehnya gerakan
makmum mendahului gerakan imam ataupun menyertainya, u,alluhu
a'|0m.

|t;ir U2 6t fj'ld @taka korakanlah, "Ll/ahai Tuhan kami dun

bagi-Mu segalo puji.") Demikian yang dinukil oleh semua perawi

dalam hadits Aisyah, yakni mencantumkan huruf w aw padalafazh 'd'1

i;jr. Demikian pula penukilan mereka dari hadits Abu Hurairah dan

hadits Anas kecuali pada jalur periwayatan Al-Laits dari Zuhri pada
bab, "Kewajiban Takbir", dimana Al Kasymihani menukilnya tanpa
menyertakan huruf waw. Adapun'faktor yang memperkuat adanya
huruf waw pada kalimat ini adalah; adanya makna tambahan,
karenanya merupakan kata sambung (athafl yang menghubungkan
antara kata sesudahnya dengan kata sebelumnya, dimana pada kalimat
ini kata sebelumnya tidak disebutkan secara tekstual, sehingga kalimat

tersebut seharusnya adalah, 't:"Sr U1 'lrilbi t$'ti -;t.lt.ti.; lWahai
Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami dan bagi-Mu; atau v,ahoi
Tuhan kami kami menaati-Mu dan bagi-Mu segalct puji).Dengan
demikian, kalimat itu mencakup doa dan pujian sekaligus.

Namun sebagian ulama mendukung riwayat yang tidak
menyertakan huruf wcw, sebab hukum asal suatu kalimat adalah apa
yang tercantum secara tekstual. Dengan demikian huruf waty tersebut
menghubungkan kata sesudahnya dengan kalimat yang tidak

a5 Ta'qib adalah pernyataan bahwa sualu perbuatan dilakukan langsung selelah perbuatan
sehclumnya sclcsai. Wallahu a'lam -pencr.j.
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sempurna Q4huiru luam).46 Akan tetapi pendapat pertama lebih

beralasan, seperti dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Sementara Imam

An-Nawawi berkata, "Riwayat-riwayat yang dinukil mengenai hal ini
ada yang mencantumkan huruf waw dan ada pula yang tidak
mencantumkannya. Maka kedua versi itu sama-sama dapat diamalkan
tanpa ada salah satu yang lebih diunggulkan daripada yang lainnya."
Pada bab-bab tentang sifat shalat akan dibahas tentang tambahan

lafazh,;ililva Allah) di bagian awalnya.

Selanjutnya, Al Qadhi tyadh menukil dari Al Qadhi Abdul
Wahab, dimana dia berdalil dengan hadits untuk menyatakan bahwa -
ketika bangkit dari ruku'- makmum hanya mengucapkan lafazh, q
,* ;rS- ?u 6n*ogo Atlah mendengar siapa yang memuii-Nya),

sedangkan imam hanya mengucapkan lafazh,'t*ir Ui ri., lltrahat

Tuhan ksmi dan bagi-Mu segala puii). Namun tidak ada pada konteks

hadits ini indikasi yang melarang imam ataupun makmum
mengucapkan lafazh yang lebih daripada itu, karena dalam kaidah
dikatakan, "sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti terlarang
untuk ditakukan." Hanya saja konsekuensi konteks hadits tersebut

adalah bahwa makmum mengucapkan kalimat, '-t it Ul tij langsung

setelah imam selesai mengucapkan, olr.i> l- it f*;. Adapun tidak

memperbolehkan imam untuk mengucapkan kalimat, i;jr U'l 6.;

sesungguhnya tidak ada indikasi ke arah itu. Bahkan telah dinukil
melalui jalur yang dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Nabi SAW
biasa mengucapkan kedua kalimat itu sekaligus, seperti akan

diterangkan pada bab "Apa yang Diucapkan Saat Mengangkat Kepala

Sesudah Ruku".

?t'fut 4rfu ii lmaka beliau melakukon salah satu shalal

di antara shalat-shqlal) Dalam riwayat Suffan dari Zuhri disebutkan,

o6 Yang dimalisud dengan kalimat betum scmpuma (ghairu taom) dalam bahasa Arab adalah

kalimat yang masih mengundang pertanyaan pendengarnya. Seperti dikatakan. "Apabila

engkau tekun belaiar", atau seperti pada hadits di atas, "Wahai 'l'uhan karni", Sedangkan

kalimat yang sempurna (toam\ adalah kalimat yang tidak mcngundang pertanyaan

pcndcngarnya, sepe(i dikatakan. "Apabila engliau rajin bclajar maka engkau akan sukses".

atau "Wahai Tuhan kami. kabulkan pemrohonan kami". Wallahu a'lam -pcner.i.
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i<llar cipi (Muka wuktu shalat telah tibu). Demikian pula yang

tercantum dalam riwayat Humaid dari Anas yang dikutip oleh Al
Ismaili.

Al Qurthubi mengatakan bahwa huruf alif'dan lum pada lafazh

iyiJ' b".fungsi untuk menunjukkan sesuatu yang telah dikenal; dan

yang dimaksud di sini adalah shalat fardhu, karena inilah yang mereka
lakukan secara berjamaah, berbeda dengan shalat-shalat sunah.

Namun Al Qadi Iyadh menukil dari Ibnu Al Qasim bahwa shalat

tersebut adalah shalat sunah. Akan tetapi nukilan ini dikritik dengan

mengatakan bahwa dalam riwayat Jabir yang dikutip oleh Ibnu
Khuzaimah dan Abu Daud terdapat pernyataan tegas bahwa shalat

tersebut adalah shalat fardhu, seperti yang akan disebutkan. Tetapi
saya tidak menemukan keterangan yang menyebutkan secara spesifik
tentang shalat yang dimaksud. Hanya saja dalam hadits Anas

dikatakan, y'i \ di lUot o beliau SAW shalat mengimami komi

pada hari ira) seakan-akan yang dimaksud adalah shalat siang hari,
entah Zhuhur atau Ashar.

."t! 1.. ."i
t3"3i$ 'otj'1 ti)-d (kami shalat di belakangnya dengan duduk)

Makna lahiriah hadits ini menyelisihi hadits Aisyah RA. Namun
keduanya dapat dipadukan, bahwa riwayat Anas ini hanya disebutkan
secara ringkas, dimana sepertinya dia menyebutkan keadaan setelah

mereka diperintahkan untuk duduk. Sementara telah disebutkan pada

bab, "Shalat di Atas Atap" dari riwayat Humaid dari Anas dengan

tafazh, :'i'il.i6)' "!: 6j! : 
j6 ;t 6i, ?U e1 il.'* b, ;ct (Maka

beliau SAW shalal mengimami mereka sambil duduk sementora
mereka berdiri, dan ketika salam beliau SAW bersobda,
"sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."). Namun pada riwayat
ini disebutkan pula secara ringkas, karena sabda beliau SAW kepada

mereka, f*r. (Hendaklah kalian duduk) tidak disebutkan. Maka

kedua versi ini mungkin dikompromikan, yaitu mereka memulai
shalat dengan berdiri, lalu Nabi SAW mengisyaratkan untuk duduk
dan mereka pun duduk. Masing-masing dari keduanya (Zuhri dan

Humaid) menukil salah satu dari kedua bagian tersebut, sementara

Aisyah menyebutkan secara keseluruhan. Hal serupa dilakukan oleh
Jabir dalam riwayatnya yang dinukil oleh Imam Muslim.
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Sementara Imam Al Qurthubi mengompromikan kedua riwayat
yang ada dengan mengemukakan kemungkinan sebagian mereka telah
duduk sejak awal shalat, dan inilah yang dinyatakan dalam hadits
Anas. Sedangkan sebagian lagi berdiri hingga Nabi SAW
mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk, dan inilah yang
dinyatakan dalam hadits Aisyah. Tapi perkataan Al Qurthubi
ditanggapi bahwa kemungkinan sebagian mereka duduk tanpa izin
dari Nabi SAW adalah sangat jauh, karena hal itu berkonsekuensi
terjadinya penghapusan hukum (nasakh) berdasarkan ijtihad, dimana
orang yang mampu berdiri wajib melaksanakan shalat dengan berdiri.

Ulama yang lain berusaha mengompromikan kedua riwayat
tersebut dengan mengatakan bahwa kemungkinan kejadian yang
dinukil oleh keduanya adalah berbeda, tapi sesungguhnya pandangan
ini cukup jauh dari kebenaran. Karena apabila kejadian dalam kisah
hadits Anas lebih dahulu, maka berkonsekuensi penghapusan hukum
(nasakh) berdasarkan ijtihad. Sedangkan bila kisah pada hadits Anas
dinyatakan sebagai kejadian kedua, maka tidak perlu mengulangi
sabdanya, "Hanya sttja dijadikan imam untuk diikuti", karena para
sahabat telah mengamalkan perintahnya. Mereka akan shalat sambil
duduk disebabkan beliau SAW melaksanakan demikian.

Cafatan

Riwayat Jabir yang dikutip oleh Abu Daud menyebutkan bahwa
para sahabat menjenguk beliau SAW sebanyak dua kali. Setiap kali
mereka menjenguknya, beliau SAW shalat mengimami mereka.
Tetapi beliau menjelaskan bahwa shalat pertama adalah shalat sunah,
dimana Nabi SAW tidak mengingkari sikap para sahabat yang shalat
di belakangnya sambil berdiri. Adapun shalat kedua adalah shalat
wajib, dimana mereka memulai sambil berdiri lalu Nabi SAW
memberi isyarat untuk duduk. Dalam riwayat Bisyr, dari Humaid, dari
Anas yang dikutip oleh Al Ismaili terdapat keterangan yang serupa
dengan riwayat ini.

U,E & t5$ (dan apabila ia shalar dengan rtuduk) Hal ini telah

dijadikan sebagai dalil sahnya shalat seorang imam sambil duduk,
seperti yang telah dijelaskan. Namun sebagian ulama mengklaim
bahwa yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah mengikuti
beliau SAW ketika duduk saat tasyahud serta duduk di antara dua
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sujud, karena hal itu disebutkan setelah penyebutan ruku dan bangkit
dari ruku serta sujud. Mereka mengatakan, "Maka hadits ini harus

dipahami bahwa ketika beliau SAW duduk tasyahud, maka para

sahabat berdiri sebagai penghormatan atas beliau SAW. Namun beliau
memberi isyarat kepada mereka untuk duduk karena sifat tawadhu
(rendah hati) yang beliau miliki. Hal ini telah beliau sitir dalam hadits

rabir, rtrr'i ,\'f i3'€lJ d" o'i1,f-,e\|rt nf 'Er;iii; 
iif n{ tl

(Hompir-hampir kalian melokukan perbuolan bangsa Persia dan
Romawi, mereks berdiri di hadapan roia-raja mereks, semenlara
para roja tersebut duduk. Maka, janganlah kalian melakukannyo)."

Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al Id serta ulama
lainnya bahwa kemungkinan ke arah itu terlalu jauh. Di samping itu,
konteks hadits yang terdapat dalam berbagai jalur periwayatannya
tidak selaras dengannya. Seandainya yang dimaksud adalah perintah
untuk duduk saat melakukan rukun shalat, maka akan dikatakan,
"Apobila io duduk maka hendctklah kolian dudull'demi menyesuaikan
dengan lafazh, "Apabila ia sujud maka hendaklah kolian sujud'.
Ketika dia berpaling dari lafazh ini dan menggunakan lafazh, "Apobila
ia shalat sambil duduY', yang sama dengan perkataannya, "Apabila ia
shalat sambil berdiri", maka tentu yang dimaksud adalah seluruh
gerakan shalat. Hal ini didukung oleh perkataan Anas, "Maka kami
shalat di belakangnya sambil duduk".

Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang telah
disebutkan terdahulu, di antaranya:

l. Syariat menunggang kuda serta membiasakan diri dengan
tabiatnya.

Contoh bagi mereka yang tertimpa bahaya karena jatuh atau

lainnya, hendaknya mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW
dalam peristiwa ini, karena beliau adalah tauladan yang baik.

Nabi SAW bisa sakit sebagaimana yang dialami manusia lain
pada umumnya. Hal ini tidaklah mengurangi kedudukannya,
bahkan dengan hal itu kedudukan dan keagungannya semakin
bertambah.
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52. Kapan Sujud Orang yang Berada di Belakang Imam?

frl-t!,*,v't; 6$,L:i iG
Anas berkata, "Apabila ia (imam) telah sujud maka hendaklah

kalian sujud."

,. t c u

or5 :Jti -,;5 '*'i': ,Qt iL :Ju +i / yt* *
o.r7 r.'. o., t?,., - ',.a-.'- .' ' 4 t a 'j{ il i3; rJ iur f^-, :Ju t;\ &: qE nUr & ilt J;',
U'i ui; *i y fr' * ,;''& &';;b rLi

)l+ fy; Oa\l Ci f 
'ai'* 

f l rlL .ix, ri>'rL*,

Oq0. Oari Abdullah bin Yazid, dia berkata, "Al Barra' (dia
bukan pendusta) telah menceritakan kepadaku, dia berkata bahwa,
apabila Rasulullah SAW mengucapk an " sami' allahu I iman hamidah",
maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan
punggungnya hingga Nabi SAW berada dalam kondisi sujud.
Kemudian kami pun bersujud sesudahnya."

Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami dari Sufian, dari Abu
Ishaq, sama seperti ini.

Keterangan Hadits:

(Bab kapan sujud orong yang berada di belakang imam) yakni
pada saat i'tidal (bangkit dari ruku) dan pada saat duduk di antara dua
sujud.

,ii 
'rlri 

(Anas berkata) Ini adalah bagian hadits yang disebutkan

dalam bab sebelumnya, tetapi lafazh ini hanya terdapat pada sebagian
jalur periwayatannya saja. Lalu akan disebutkan pada bab,
"Kewajiban Takbir" dari riwayat Al-Laits dari Zuhri, sama seperti
lafazh di tempat ini.
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1ti? '* 
't^': (dun tlia bukan pendusta) Secara lahiriah kalimat

ini adalah perkataan Abdullah bin Zaid. Inilah yang dijadikan
landasan Al Humaidi dalam kitabnya Al Jam' serta penulis kitab At
Umdah. Akan tetapi Abbas Ad-Dauri meriwayatkan dalam kitabnya
At-Tarikh dari Yahya bin Ma'in, bahwa kalimat "dan dia bukun
pendusta" ditujukan kepada Abdullah bin Yazid (yakni perawi hadits
ini dari Al Bana') bukan ditujukan kepada Al Barra', karena tidak
boleh dikatakan kepada salah seorang sahabat Nabi SAW bahwa ia
bukan pendusta. Maksudnya bahwa perkataan seperti ini hanya pantas
ditujukan kepada mereka yang diragukan kualitas agamanya.
Sementara semua sahabat adalah orang-orang yang baik agamanya
sehingga tidak membutuhkan tazkiyah (pernyataan bahwa ia seorang
yang baik agamanya). Namun perkataan Yahya bin Ma'in ditanggapi
oleh Al Khaththabi, bahwa perkataan ini tidak berindikasi tuduhan
atas perawi, bahkan ia hendak menetapkan hakikat kejujurannya.

Al Khaththabi melanjutkan, "Ucapan ini merupakan perkara
yang biasa dikatakan mereka saat akan menekankan pengetahuan
tentang perawi serta mengamalkan apa yang diriwayatkannya.', Abu
Hurairah biasa mengatakan, "Aku mendengar kekasihku, yang jujur
dan terpercaya." Ibnu Mas'ud berkata, "Telah menceritakan kepadaku
orang yang jujur lagi terpercaya."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Mengucapkan perkataan ini kepada
sahabat tidaklah dilarang, karena ucapan tersebut tidak dimaksudkan
mengukuhkan kualitas agama para sahabat Nabi SAW, akan tetapi
untuk mengukuhkan kedudukan hadits, dimana hadits tersebut telah
diriwayatkan oleh Al Barra' yang bebas dari tuduhan dusta.

Hal yang serupa telah dikatakan Abu Muslim Al Khaulani,
"Telah menceritakan kepadaku orang yang dicintai dan dipercaya."
Begitu pula lbnu Mas'ud dan Abu Hurairah, mereka biasa
mengucapkan hal serupa terhadap Nabi SAW. Kemudian dia
mengatakan, "Hal ini mereka katakan sebagai penegasan akan
keautentikan hadits, bukan membebaskan perawi hadits dari tuduhan
dusta. Di samping itu, perkataan lbnu Ma'in bahwa pengukuhan
kualitas agama Al Bana' tidak dibutuhkan karena dia adalah seorang
sahabat, tetapi tidak melakukan hal serupa terhadap Abdullah binZaid
adalah tindakan yang tidak berdasar, karena Abdullah bin Zaid juga
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seorang sahabat." Demikian pendapat AI Qadhi Iyadh- Pendapat ini
diikuti oleh Imam An-Nawawi.

Saya mengetahui bahwa pendapat itu dia ambil dari perkataan
Al Khaththabi, hanya saja dia lebih memperluas seraya memberi
tambahan di akhirnya. Tetapi tanggapan yang terakhir ini kurang
tepat, karena Yahya bin Ma'in tidak memasukkan AMullah bin Zaid
dalam golongan sahabat. Hal serupa dikemukakan pula oleh Mush'ab
Az-Zubairi. Sementara Imam Ahmad, Abu Hatim serta Abu Daud
tidak menentukan sikap dalam hal itu. Adapun pemyataan bahwa dia
tergolong sahabat dikemukakan oleh Ibnu Al Barqi, Ad-Daruquthni
serta sejumlah ulama lainnya.

Imam An-Nawawi berkata, "Makna hadits tersebut adalah; AI
Barra' telah menceritakan kepadaku, dimana dia bukan seorang yang
dituduh berdusta. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempercayai apa-
apayang aku kabarkan kepada kalian darinya."

Akan tetapi salah seorang ulama muta'akhirin mengkritik hal
ini, dia berkata, "Seakan-akan beliau tidak memiliki pengetahuan
tentang 'ilmu bayan'47 karena dalam hal ini terdapat perbedaan sangat
jelas antara perkataan 'Fulan seorang yang jujur' dengan perkataan
'Fulan bukan pendusta'. Sebab kalimat pertama menetapkan sifat
tersebut bagi pemiliknya, sementara kalimat kedua menafikan
lawannya (pendusta). Dengan demikian, keduanya memiliki
perbedaan." Dia mengatakan pula, "Adapun rahasia dalam hal ini,
bahwa menafikan lawan sifat merupakan jawaban bagi mereka yang
menetapkannya. Hal ini berbeda dengan menetapkan sifat."

Menurut saya, perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada
penetapan sifat ditinjau dari sisi muthaboqah,at sedangkan pada
penafiannya ditinjau dari sisi iltizam. Akan tetapi apa yang dikatakan
Imam An-Nawawi dapat dibenarkan bila ditinjau dari sisi makna yang
dikandung oleh kedua kalimat tersebut, karena masing-masing kalimat
tadi dapat dipahami sebagai penetapan kejujuran seseoftrng yang telah

o' Ilru bayan adatah salah satu cabang itmu sasra Arab, dimana objek pembaha&mnya
adalah mempelajari perbedaan makna ungkapan dalam bahasa Arab - penerj.
a8 Muthabaqah adalah penggunaan suatu kata atau lafazh sarna persis scperti apa yang
dimaksudkan. Misalnya kata kuda bagi satu binatang berkaki empat yang mirip dengan lembu
serta dapat ditunggangi, dan seterusnya dari sifat-sifat kuda tersebut. SedangV,an iltizam
adalah konsekuensi dari penggunuum kata atau lafazh. Misalnya dikarakan, "O"-g itu tidak
berdusta", maka konsekuensinya bahwa ia adalah orang yangjujur- penerj.
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dipastikan sebagai orang yang jujur. Dengan demikian, tidak ada
faidahnya karena apa yang dihasilkannya telah ada. Namun mungkin
untuk diberi makna lain seperti dijelaskan terdahulu, yakni bahwa
yang dimaksud dari kedua kalimat tersebut adalah memberi gambaran
bagi suatu persoalan serta memberi kesan mendalam kedalam jiwa
orang yang mendengarkannya.

Ibnu Daqiq Al Id menyebutkan, sebagian ulama mengatakan
bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Abdullah bin yazid
berdasarkan perkataan Abu Ishaq yang terdapat pada sebagian
periwayatan hadits tersebut, dimana dikatakan "Aku mendengar
Abdullah bin Zaid berkhutbah seraya berkata, 'Telah menceritakan
kepada kami Al Barra' dan dia bukanlah seorang pendusta'." Lalu
Ibnu Daqiq Al Id berkomentar, "Pernyataan ini ada kemungkinan
untuk dibenarkan." Saya katakan, narnun kemungkinan di sini lebih
jauh dari yang pertama."

Lalu saya menemukan hadits yang dimaksud, dinukil dari selain
jalur Abu Ishaq dari Abdullah bin Yazid, dimana telah disebutkan, "Al
Barra' telah menceritakan kepada kami, dan ia bukan seorang
pendusta." Riwayat ini dinukil oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih-
nya melalui jalur Muharib bin Datstsar, dia berkata, "Aku mendengar
Abdullah bin Yazid di atas mimbar berkata..." lalu beliau
menyebutkan hadits tersebut.

Adapun asal hadits ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim,
hanya saja tidak disebutkan lafazh, "dan ia bukan seorang pendusta',.
Maka, hal ini memperkuat anggapan bahwa kalimat tersebut adalah
perkataan Abdullah bin Yazid.

Catatan

Imam Ath-Thabrani telah meriwayatkan pada saat membahas
hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid yang
tersebut di tempat ini, yaitu sedikit keterangan tentang faktor yang
menyebabkan beliau menukil hadits ini. Ath-Thabrani telah
meriwayatkan melalui Abdullah, bahwa dia shalat mengimami orang-
orang di Kufah, maka mereka meletakkan kepala sebelum ia
(Abdullah) meletakkan kepalanya; dan mereka mengangkat kepala
sebelum ia mengangkat kepalanya. Lalu dia menyebutkan hadits
sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatan mereka.
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'o:r,e ,n, ,ilr y ,j6 til, (apabila beliau mengucapkan

"sami'allohu liman hamidah"). Dalam riwayat Syu'bah dikatakan, til

filt q a[,;ir €s @pabila beliau mengangkat kepalanya setelah

ruku). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui Muharib bin

Datstsar disebutkan , "J'i 
d ,* d.io' !,- :,Sui 7f7t'u f;ij €t t'rti

tig (Ketika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku seroyo

mengucapkan "somi'allahu liman hamidah", mako kami masih letap
dalam posisi berdiri).

ty3'€- up thtngga beratla tlalem posisi sujud) Dalam riwayat

Isra'il dari Abu Ishaq disebutkan, ,;r:\t &'* * up lAingga
belaiu meletokkan dahinya di otas tanah). Riwayat ini akan
disebutkan pada bab, "Sujud Sahwi". Imam Muslim menukil riwayat
serupa melalui Zuhair dari Abu Ishaq. Begitu juga Imam Ahmad

menukil melalui riwayat Ghundar dari Syu'bah dengan lafazh, ;-
o'1.r;U-; |t ;-(Hingga beliau sujud, kemudian mereka pun sujud).

Riwayat ini telah dijadikan dalil oleh Ibnu Al Jauzi untuk
menyatakan larangan bagi makmum smemulai melakukan suatu rukun
shalat sebelum imam selesai melaksanakan rukun tersebut. Tapi
pemyataan Ibnu Al lauzi ditanggapi dengan mengatakan bahwa
keterangan yang ada pada hadits itu hanyalah mengakhirkan gerakan

hingga imam berada dalam proses pelaksanaan suatu rukun. Artinya,
makmum boleh memulai pelaksanaan suatu rukun sesaat setelah imam
memulainya dan sebelum ia menyelesaikannya.

Sementara dalam hadits Amr bin Huraits yang dinukil oleh

Imam Muslim disebutkan, 'y,- '*J- ,p |W 9 bi 'F- I i&
(Maka tidak ada seorong pun di ontara kami yang membungkukkan
punggungnya hingga Nabi SAIY sempurna pada posisi suiud). Dalam

riwayat Abu Ya'la dari Anas disebutkan , * ilt ,p 4t 
'n<t|- &

t';Lr!l q ;L', (Hingga Nabi SAW tenang dalam posisi suiud). Dua

riwayat ini sangat jelas menafikan penyertaan gerakan makmum
dengan gerakan imam. Hadits ini dijadikan dalil tentang waktu
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thumcr'ninah yang cukup lama, namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut,
juga dalil bolehnya makmum melihat imam untuk mengikutinya
ketika berpindah dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain.

53. Dosa Orang yang Mengangkat Kepalanya Sebelum
Imam

'ri7',;i
. r. t.?.
u.l t a-l t

*j*
Yli &

:?

:Ju

dl

691. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Adakah salah seorong di antara kamu merasa takut -atau apakah
salah seorang di antara kamu tidak meraso tqkut- apabila ia
mengangknt kepalanya sebelum imam, maka Allah akan menjadikan
kepalanya seperti kepala keledai, atou Allah menjadikan bentuknya
seperti bentuk keledai."

Keterangan Hadits:

(Bab dosa orang yang mengangkat kepolanya sebelum imam)
Yakni mengangkat kepala dari sujud, seperti yang akan dijelaskan.

'f'bi ;*i- 6i (Adakah salah seorong di antara kamu merasa

takut) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, itt ;*J- | 'ti

(Apafuh salah seorang di antara kamu tidak merqsa takut).
Sementara dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh bin Umar dari

Syu'bah disebutkan, ,#- li i1 ;*,;- r;i llaamn sahh seorang di

antara kamu merasa takut, atau apakah salah seorqng di antara kamu
lidak merasa takut), yakni disertai unsur keraguan.

fli JI b?, €t 15! (apabila ia menganglar kepalanyo sebelum

imam) Ibnu Khuzaimah memberi tambahan dalam riwayatnya dari
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Hammad bin Zaid, dari Muhammad bin Ziyad, y e (Dalom

shalatnya). Sementara dalam riwayat Hafsh bin Umar disebutkan, glt
.raC ir;'lr1 b?, e'j- (Orang yqng mengangkat kepalanya sementara

imam masih sujud). Hal ini memberi penjelasan bahwa yang dimaksud
adalah mengangkat kepala dari sujud, sekaligus merupakan bantahan
bagi mereka yang mengatakan bahwa hadits ini sebagai dalil larangan
bagi makmum mendahului imam pada saat bangkit dari ruku dan
sujud. Bahkan yang benar, hadits ini hanya berbicara tentang sujud,
lalu disertakan ruku' di dalamnya, dikarenakan keduanya mempunyai
makna yang mirip. Akan tetapi mungkin pula keduanya dibedakan
dengan menyatakan bahwa sujud memiliki keistimewaan tersendiri,
sebab pada posisi ini seorang hamba sangat dekat dengari Tuhannya;
dan juga sujud merupakan puncak ketundukan, sehingga hukumnya
disebutkan secara khusus. Ada pula kemungkinan bahwa masalah ini
termasuk penggunaan metode iktifa', yaitu cukup menyebutkan
hukum salah satu dari dua perkara yang serupa, apabila perkara yang
disebutkan itu memiliki kelebihan dibanding perkara yang tidak
disebutkan.

Adapun mendahului imam saat turun untuk ruku dan sujud,
dikatakan sebagai metode aulawiyah (kelayakan), sebab i'tidal
(berdiri saat bangkit dari ruku) dan duduk di antara dua sujud
tenirasuk wasilah (sarana), sementara ruku' dan sujud merupakan
maksud utama. Apabila telah ada dalil yang mewajibkan untuk tidak
menyelisihi imam dalam masalah yang bersifat wasilaft (sarana),
maka tentu hal itu lebih wajib lagi dalam masalah yang menjadi
maksud utama.

Tetapi mungkin dikatakan bahwa argumentasi ini kurang tepat,
karena bangkit dari ruku dan sujud dapat memutuskan
kesempurnaannya. Sementara terjadinya kekurangan pada sesuatu
yang menjadi maksud utama lebih berat hukumnya dibandingkan
apabila terjadi pada sesuatu yang bersifat wasiloh (sarana).

Sementara larangan untuk mendahului imam saat turun dan
bangkit dalam shalat telah disebutkan dalam riwayat lain yang dikutip
Al Bazzar melalui Abu Mulaih4e bin Abdullah As-Sa'di dari Abu

n'Pud, 
salah satu naskah tertulis, "Abu Fulaih"
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Hurairah, dari Nabi SAw, 6,L:.1,tr 14'^*16 u! ;r;;r U e';i';aii+;- qltt
(Orang yang turun dan hingkit iu'bulu* imam sesungguhnya ubun-
ubunnya berada di tangan syetan). Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Abdwazzaq melalui jalur yang sama, namun sanadnya mauquf (tidak
sampai kepada Nabi SAW) dan inilah yang lebih akurat.

-. 1,.t t...sb aj* 'u1'3o i$ W- \i (atau Altah menjadikan bentuknya

,upurli iertrk ketedai) Keraguan ini bersumber dari Syu'bah, sebab
hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dari Hammad bin
Salamah, Ibnu Khuzaimah dari Hammad binZaid,,lmam Muslim dari
Yunus bin Ubaid dan Rabi' bin Muslim, semuanya dari Muhammad
bio Ziyad tanpa ada unsur keraguans. Adapun Hammad bin Salamah

dan Hammad bin Zaid mengatakan u,l's lkepala keledafy, sedangkan

Yunus mengatakan i:t'* (bentuk kelefuri), sementara Ar-Rabi'

mengatakan az'2 (wajah keledai). Secara lahiriah perbedaan ini berasal

dari sikap para perawi.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Riwayat-riwayat ini semuanya
mengarah kepada satu makna, karena wajah berada di kepala, dan
umumnya bentuk seseorang ada pada bagian kepalanya." Saya (lbnu
Hajar) katakan, kata as';,e (bentuk) digunakan pula untuk wajah,

sedangkan lafazh ,ii ltepala) para perawinya lebih banyak dan

maknanya lebih menyeluruh sehingga dapat dijadikan pegangan. Lalu
ancaman ini dikhususkan pada kepala, karenanya merupakan letak
kesalahan.

Makna lahiriah hadits melarang makmum mengangkat kepala
sebelum imam, karena perbuatan tersebut diancam dengan dirubahnya
bentuk manusia yang merupakan siksaan paling berat. Inilah yang
ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab.
Meskipun perbuatan tersebut dikatakan haram, namun mayoritas
ulama berpendapat bahwa shalatnya dianggap sah meskipun
pelakunya mendapat dosa.

Ibnu Umar dalam riwayatnya mengatakan bahwa shalat orang
tersebut batal. Demikian juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu
riwayat dari Ibnu Umar, dan merupakan pandangan golongan
Zhahiriyah. Pendapat mereka ini didasari bahwa larangan terhadap
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suatu perbuatan berkonsekuensi kepada rusaknya perbuatan tersebut.
Kemudian dalam kitab Al Mughni diriwayatkan dari Imam Ahmad
bahwasanya dia berkata dalam salah satu risalahnya, "Tidak sah shalat
orang yang mendahului imam berdasarkan hadits ini.,, Dia juga
berkata, "Kalau shalatnya sah, maka diharapkan ia mendapatkan
pahala dan tidak dikhawatirkan akan mendapatkan siksa."

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam memahami
makna ancaman tersebut. Sebagian mengatakan bahwa mungkin yang
dimaksud dalam ancaman tersebut bersifat maknawi, karena keledai
dikenal dengan sifatnya yang dungu. Lalu makna ini digunakan untuk
orang yang bodoh terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya
berupa fardhu shalat serta kewajiban mengikuti imam. Makna majaz
ini diperkuat oleh kenyataan bahwa perubahan bentuk belum pemah
terjadi meski orang yang melakukan perbuatan tersebut sangat
banyak. Akan tetapi tidak ada dalam hadits tersebut keterangan bahwa
yang demikian itu merupakan kemestian dan harus terjadi. Bahkan
hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa pelakunya berada pada
posisi yang rawan terhadap siksa, dan mungkin saja ancaman tadi
berlaku baginya. Tidak menjadi keharusan bila seseorang berada pada
posisi rawan terhadap sesuatu, maka hal itu harus berlaku padanya.
Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Sementara Ibnu Bazizah
berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan perubahan itu adalah
mengganti bentuk, atau merubah penampilan indrawi maupun
maknawi, atau kedua-duanya sekaligus."

Kemudian ulama yang lain memahami ancaman ini
sebagaimana makna lahiriahnya, karena tidak ada halangan bila hal itu
terjadi. Dalam kitab tentang Asy'ibah (minuman) akan disebutkan
dalil tentang bolehnya hukuman yang berupa perubahan bentuk
manusia kepada bentuk yang lain. Hadits yang dimaksud adarah
riwayat Abu Malik Al Asy'ari dalam pembahasan tentang Al Maghazi
(peperangan), dimana disebutkan, ii$ir #- Ji 4g:iSV i;i ',#i
(Dan sebagian yang lain diubah iri,uinyo menjadi kera serta babi
hingga hari kiamal). Adapun pembahasan selanjutnya mengenai hal
ini akan diterangkan dalam tafsir surah Al An'aam.

Pendapat yang memahami ancaman ini sebagaimana makna
harfiahnya didukung oleh riwayat lbnu Hibban dari jalur lain dari
Muhammad bin Ziyad, S ci: Lii iirr 

'Hbi 
(Niscaya Allah akon
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meruhah kepolanya seperli kcpala anjing). Nash ini semakin
meminimalkan kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh ancaman
tersebut adalah makna majaz (kiasan), karena tidak adanya kesesuaian
seperti yang mereka katakan, yakni sifat dungu yang ada pada keledai.
Faktor lain yang juga meminimalkan kemungkinan ini adalah
ancaman tersebut diungkapkan dengan menggunakan kata kerja
bentuk present (fi'il mudhari') serta lafazh yang menunjukkan
perubahan bentuk tersebut. Apabila yang dimaksud adalah untuk
menyerupakan orang seperti itu dengan keledai karena kedunguannya,
maka akan dikatakan, misalnya; "Maka kepalanya adaiah kepala
keledai".

Saya mengatakan itu, karena sifat yang dimaksud (yakni
kedunguan) telah ada pada diri orang yang berbuat demikian saat
melakukan perbuatan tersebut. Maka tidak sesuai apabila dikatakan
kepadanya, "Apabila kamu melakukan perbuatan ini, maka
dikhawatirkan kamu menjadi orang yang dungu", padahal perbuatan
itu sendiri lahir dari kedunguannya.

Sementara itu, Ibnu Al Jauzi berkomentar sehubungan dengan

riwayat yang dinukil dengan lafazh, a)'* (bentuk). Dia berkata,

"Lafazh ini menghalangi penakwilan mereka yang mengatakan bahwa
yang dimaksud adalah kepala himar dalam hal kedunguan." Namun
Ibnu Al Jauzi tidak menjelaskan hal itu lebih lanjut.

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang dapat kita petik,
di antaranya adalah penjelasan tentang kesempurnium rasa sayang
beliau SAW terhadap umatnya, serta sikap beliau yang senantiasa
menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang mendatangkan
pahala maupun siksa. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya
makmum melakukan gerakan shalat bersamaan dengan imam. Namun
pada hakikatnya hadits ini tidak mengindikasikan ke arah itu, sebab
secara tekstual hadits itu menunjukkan larangan mendahului imam,
maka secara implisit terdapat anjuran mengikuti imam. Adapun
masalah menyertai gerakan imam, maka hal ini tidak disinggung pada
hadits tersebut.

Ibnu Bazizah berkata, "Makna lahiriah hadits ini telah dijadikan
dalil oleh sebagian orang yang tidak berakal untuk menyatakan
bolehnya dua dalil saling me-nasakh (menghapus) satu sama lain."

31O - FATHUL BAARI



Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah madzhab yang

dibangun di atas klaim-klaim tanpa didukung oleh dalil. Adapun
sebagian pendukung madzhab tersebut melandasi pandangan mereka
dengan dalil-dalil yang membolehkan adanya nasakh, bukan hadits ini
secara khusus.

Penulis kitab Al Qabs berkata, "Tidak ada faktor yang
mendorong seseorang untuk mendahului imam, selain ketergesa-
gesaan. Adapun solusinya adalah menyadari dengan sepenuhnya
bahwa ia tidak dapat melakukan salam lebih dahulu daripada imam.
OIeh karena itu, terburu-buru melakukan gerakan-gerakan itu tidak
mendatangkan faidah." Wallahu o'lam.

54. Mengangkat Budak dan Mantan Budak Sebagai Imam

|9\i't'6it )U ,;^*.rr ,i: or;i 6$ C6- *r.G ukj
i:i',ul ,*,1. pi y Nt & Ct1A.F.t qltffirt

!'=f.
. Biasanya Aisyah diimami oleh budaknya yang bernama

Dzakwan dengan membaca mushhaf, sanak pezina, orang Arab badui
serta anak kecil yang belum baligh, berdasarkan sabda Nabi SAW,
"Hendaklqh yang menjadi imam mereka adalah orong yang paling
bqik bacaannya di antara mereka terhadap Kitabullah (Al Qur'an)."

l+'; iAt r'fi\i ct\?V!tu.
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692. Dari Ibnu Umar,
pertama mendatangi Ushbah
kedatangan Rasulullah SAW,

dia berkata, "Ketika kaum Muhajirin

-salah satu tempat di Quba'- sebelum
maka yang mengimami mereka adalah
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Salim -mantan budak Abu Hudzaifah- dan dia adalah orang yang
paling banyak hafal Al Qur'an di antara mereka."

" so, i. o tl olJtblJ lr*-,1 :JU !.6 i ri'*
t .. ob
,* J^d-'l dl9

693. Dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Dengarkanloh oleh kalian dan taatilah, meski diangknt seorsng
Habasyah untuk memimpin kalian, yang kepalanya seperti kismis."

Keterangan Hadits:

(Bab mengangkat budak dan mantan budak sebagai imam) lbnu
Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari tidak menegaskan
diperbolehkannya hal itu, tetapi dia memberi isyarat ke arah itu
sebagaimana yang dapat dipahami dari sikap beliau yang
menyebutkan dalil-dalil tentang kebolehannya."

A':j\b "dg'3 (Aisyah... dan seterusnyo) Riwayat ini

disebutkan dengan sanad yang lengkap (maushuf oleh Abu Daud
dalam kitab Al Mashahif, melalui jalur Ayyub dari Ibnu Abi
Mulaikah, bahwa Aisyah biasa diimami oleh budaknya yang bernama
Dzakwan sambil membaca mushhaf. Ibnu Abi Syaibah menukil, dia
berkata, "Waki' telah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah, dari Abu Bakar bin Abi Mulaikah, dari Aisyah, bahwasanya ia
memerdekakan budaknya setelah ia meninggal dunia. Maka,
budaknya itu mengimaminya pada bulan Ramadhan sambil membaca

mushhaf. Imam Syaf i dan Abdunazzaq meriwayatkan pula melalui
jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya dia biasa mendatangi

Aisyah di lembah paling ujung. Dia bersama bapaknya dan Ubaid bin
Umair, Miswar bin Al Makhramah serta sejumlah orang lain diimami
oleh Abu Amr, mantan budak Aisyah, dimana pada saat itu beliau
masih berstatus budak yang belum dimerdekakan." Abu Amr yang

dimaksud adalah Dzakwan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang budak sah

hukumnya menjadi imam. Namun Imam Malik mengemukakan

pendapat yang berbeda, dia berkata, "Seorang budak tidak boleh
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mengimami orang yang merdeka kecuali apabila ia seorang yang

mahir membaca Al Qur'an, maka pada kondisi demikian ia boleh

mengimami mereka, kecuali pada hari Jum'at karena shalat ini tidak
wajib atas budak." Tapi Asyhab menyelisihi pendapat tersebut, ia

beralasan bahwa shalat Jum'at wajib pula bagi budak apabila ia hadir
di tempat pelaksanaannya.

';;,1$ € Ui mushhaJ) Hal ini dijadikan dalil bolehnya orang

yang shalat dengan membaca mushhaf. Namun sebagian ulama tidak
membolehkannya, karena ia akan menimbulkan banyak gerakan

dalam shalat.so

,4, !'ti (don anak pezina) Maksudnya anak hasil perbuatan

zina. Kalimat ini dikaitkan dengan kalimat, "Dan mantan budak".

Akan tetapi keduanya dipisahkan oleh atsar (riwayat) Aisyah. Hal ini
diabaikan Al Qurthubi dalam kitab Mukhtashar Al Bukhari, dimana

dia menempatkan kalimat ini sebagai bagian dari atsar Aisyah'

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa anak hasil zina
diperboehkan menjadi imam. Akan tetapi Imam Malik tidak menyukai
apabila anak tersebut menjadi imam rawatib (tetap). Alasannya,
karena ia akan menjadi objek perbincangan manusia, sehingga mereka

berdosa karenanya. Ada pula yang mengatakan bahwa umumnya anak

hasil zina tidak ada yang mengajarinya tentang agama, sehingga

mereka bodoh.

*r7\i'1(orang Arab badui) Yakni orang yang tinggal di daerah

pedusunan. Mayoritas ulama juga menyatakan sah baginya menjadi

imam. Imam Malik menyelisihi hal itu dengan alasan bahwa
penduduk terpencil sangat didominasi oleh kebodohan. Ada pula yang

mengatakan bahwa umumnya mereka senantiasa melalaikan Sunnah,

serta tidak mau menghadiri shalat jamaah.

50 Pendapat yang benar adalah boleh shalat sambil membaca mushhaf sebagaimana yang

dilakukan oleh Aisyah RA, karena kadang hal itu dibutuhkan. Adapun gerakan yang banyak

dalam shalat apabila dibutuhkan dan tidak pula berkesinambungan tidak akan membatalkan

shalat berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang membawa Umamah binti Zainab saat shalat.

.iuga perbuatan beliau yang ma.iu dan mundur saat shalat Kusuf. ll/allahu a'lam.

FATHUL BAARI - 313



'#'f ,fir fXfiri Qlan anak kecil yang helum haligh) Secara

lahiriah yang dimaksud adalah "Al Murahiq".5l Akan tetapi ada

kemungkinan yang lebih luas daripada itu, hanya saja di sini ada
pengecualian anak-anak yang belum mencapai usia "lumyiz"5z
berdasarkan dalil yang lain. Sepertinya Imam Bukhari memperhatikan
lafazh yang dinukil untuk melarang hal tersebut, yakni riwayat yang
disebutkan oleh Abdurrazzaq dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW,
'#- ,f iUj' iI 1 (Seorang qnak ridak boleh meniadi imam hingga

ia baligh). Namun sanad riwayat ini lemah. Imam Bukhari
meriwayatkan pada pembahasan "Penaklukan Makkah" dari hadits
Amr bin Salimah, bahwa dia biasa mengimami kaumnya sedangkan
usianya baru tujuh tahun. Lalu dikatakan bahwa Imam Bukhari tidak
berdalil dengan hadits tersebut di tempat ini, karena Ahmad bin
Hambal tidak mengemukakan pandangannya sehubungan dengan
status hadits tersebut. Alasannya, karena hal itu tidak langsung terjadi
dengan sepengetahuan Nabi SAW; atau ada kemungkinan bahwa yang
dimaksud beliau adalah mengimami mereka pada shalat sunah, bukan
shalat fardhu.

Alasan pertama dapat dijawab, bahwa saat itu adalah masa
turunnya wahyu, sehingga tidak akan ada taqrir (pengukuhan) atas
perbuatan sahabat apabila perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Hal
ini yang dijadikan dalil oleh Abu. Sa'id dan Jabir untuk membolehkan
'azl, karena mereka melakukannya pada masa-masa turunnya Al
Qur'an, seperti yang akan dijelaskan. Di samping itu, utusan yang
medatangi Amr bin Salimah terdiri dari sejumlah sahabat, sementara
Ibnu Hazm menukil bahwa di antara mereka tidak diketahui ada yang
mengingkari hal itu.

Adapun jawaban alasan kedua, sesungguhnya konteks riwayat
Imam Bukhari menunjukkan bahwa beliau mengimami mereka dalam

shalat-shalat fardhu, seperti tampak pada perkataannya, ti!; aiV t'iV

il,ult o'p; s$ tk f e"Lakulanlah shalat ini pada u,aktu ini...

apabila shalat telah tiba..." (Al Hadits). Dalam riwayat Abu Daud,
Amr berkata, "Maka saya tidak pernah menghadiri suatu pertemuan di

sl Al Murahiq aclalah anak yang berusia hampir baligh. -pener.l.
t' Uriu ianryiz adalah usia dimana scorang anak dapat rrembcdakan maka yang baik dan

mana yang buruk -pcnerj.
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Jarm,s3 melainkan saya menjadi imam mereka." Hal ini mencakup
shalat fardhu dan shalat sunah.

Sedangkan Ibnu llazm mendukung pendapatnya yang
menyatakan bahwa hukum anak kecil menjadi imam adalah tidak sah,
dengan sabda beliau SAW yang memerintahkan agar yang menjadi
imam adalah yang paling baik bacaannya. Ibnu Hazm berkata,
"Berdasarkan hal ini, maka yang menjadi imam adalah mereka yang
termasuk dalam perintah tersebut. Sementara anak kecil tidaklah
demikian, sebab ia tidak mempunyai kewajiban. Oleh karena itu, ia
tidak diperbolehkan menjadi imam." Akan tetapi kelemahan pendapat
ini cukup jelas. Sebab kita mengatakan, "sesungguhnya perintah itu
ditujukan kepada orang-orang yang baligh agar mengangkat orang
yang baik bacaannya di antara mereka untuk menjadi imam", maka
tertolaklah alasan yang dikemukakan.

Pendapat yang menyatakan sahnya anak kecil menjadi imam
juga dikemukakan oleh Al Hasan Al Bashri, Asy-Syaf i dan Ishaq.
Sementara Imam Malik dan Ats-Tsauri menganggapnya makruh. Lalu
dari Abu Hanifah dan Ahmad dinukil dua pendapat, namun pendapat
yang masyhur dari keduanya adalah pendapat yang mengatakan
sahnya anak kecil menjadi Imam dalam shalat sunah dan tidak sah
dalam shalat fardhu.

1' y9, 'e3:ji rei *t * fr, * C' J'F @erdasarkan
sabda Nabi SAW, "Mengimami mereks orong yang paling baik
bacaan Al Qur'an-nya di ontaro mereka.") Yakni semua orang yang
memiliki kemampuan tersebut boleh menjadi imam, baik seorang
hamba, anak kecil serta selain keduanya. Ini merupakan penggalan
hadits Abu Mas'ud yang telah kami sebutkan pada bab, "Ahli Ilmu
Lebih Berhak Menjadi Imarn". Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Imam Muslim dengan lafazh, I' yf i:i:rti lp, iT_ (Hendaktah

mengimami suatu kaum yang paling baik bacaan Al Qur'an-nya di
antara mereka). Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip oleh

Imam Muslim disebutkan, !6lur';*ri ,"i:bi l+:# W $€ t1

'e:j:ji (Apabila mereka bertiga moka hendaklah mengimami mereka

salah satu di antara mereka, dan yong paling berhak di antara

53 
Jarm adalah kabilah Amr bin Salimah
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mereka ilntuk menjadi imum adalah yung paling haik bacaannya).
Lalu kalimat i:i'y,i (yong paling boik bocaannyo) dijadikan sebagai

dalil bahwa orang kafir tidak sah menjadi imam, sebab tidak ada
bacaan baginya.

oii\i o]7W ?: A (ketika kaum Muhajirin pertama ttatang),

yakni dari Makkah ke Madinah. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh
Ath-Thabrani dalam riwayatnya.

U"'il *t J"i d.L n*U oS Oang mengimami mereka odalah

Salim, mantan budak Abu Hudzaifah) Dalam kitab Al Ahkam dari
riwayat Ibnu Juraij, dari Nafi', diberi tambahan, "Di antara mereka
terdapat Abu Bakar, Umar, Abu Salamah *yakni lbnu Abdul Asod-
Zctid bin Al Haritsah dan Amir bin Rabi'ah". Hanya saja keterangan
bahwa Abu Bakar berada di antara mereka adalah sesuatu yang
musykil, sebab dalam hadits itu dinyatakan bahwa kejadian tersebut
berlangsung sebelum kedatangan Nabi SAW, sementara Abu Bakar
adalah orang yang menyertai beliau sAw dalam perjalanan hijrah.
Lalu Al Baihaqi hendak memberi solusi bagi kemusykilan itu dengan
mengemukakan adanya kemungkinan bahwa Salim tetap menjadi
imam, meski Nabi SAW telah datang. Dengan demikian, benarlah
pernyataan bahwa di antara mereka terdapat Abu Bakar. Akan tetapi
kelemahan pandangan ini cukup jelas. Adapun sisi penetapan hukum
dari hadits ini adalah adanya ijma' (kesepakatan) para sahabat euraisy
yang senior untuk mengedepankan Salim sebagai imams.

Salim yang disebutkan dalam hadits ini adalah budak seorang
wanita Anshar yang kemudian dimerdekakannya. Ketika menjadi
imam dia masih berstatus sebagai budak. Maka, dari sini tampaklah
kesesuaian perkataan Imam Bukhari, "Dan budak tidak boleh dilarang
menghadiri shalat berjamaah". Adapun penyebab sehingga Salim
dinamakan sebagai mantan budak Abu Hudzaifah, adalah karena ia
senantiasa menyertai Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah setelah
dimerdekakan, maka Abu Hudzaifah menjadikannya sebagai anak
angkat. Lalu ketika turun larangan menisbatkan anak angkat kepada
bapak angkatnya, maka Salim pun dipanggil dengan sebutan mantan
budak Abu Hudzaifah, seperti yang akan dijelaskan. Salim mati
syahid pada peperangan Yamamah di masa pemerintahan Abu Bakar
RA.
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fi'j 'i'Fi o€ 1 Qtan dic (Sulim) paling banyak hafulun Al

Qur'an-nya di onlara mereka) Ini merupakan isyarat sebab
diangkatnya Salim untuk mengimami mereka, meski para makmum
memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya. Dalam riwayat Ath-
Thabrani, A'; i'ff oG '^ll (Karena beliau sdalah orang yang paling
banyak hafql Al Qur'an di antara mereka).

t'*it tJr.-)t Qlengarkanlah oleh kalian dan taatilah). Yakni

dalam hal-hal ketaatan kepada Allah SWT.

,l-ii,,r O\ @eskipun diangkat untuk memimpin) Dalam riwayat

Imam Bukhari yang terdapat pada kitab Al Ahkam dari Musaddad dari

Yahya disebutkan,t "*Jr'6)b J"if.,r o!1(Meski diangkat seorang

budak Habasyah untuk memimpin kalian). Lafazh ini konteksnya
lebih jelas dengan judul bab. Setelah satu bab, Imam Bukhari
menyebutkannya kembali melalui jalur Ghundar dari Syu'bah dengan

tafazh, gr:'&1,11 q1 *t f h, * H' llr (Nabi sAW bersabda

kepada Abu Dzar, "Dengarkan dan taati.") (Al Hadits). Riwayat ini
dinukil pula oleh Imam Muslim dari Ghundar melalui jalur lain, dari
Syu'bah, dari Abu Imran Al Juniy, dari Abdullah bin Ash-Shamith,

dari Abu Dzar,dia berkata, *?tg;r oi €.b\i *t y il' .}.a #'ol
otrb\r L:)Cj ,?+ $ib o,iS o1'2 (Sesungguhnya kekasihku SAW

berwasiat kepadaku untuk mendengar dan taat, meski dipimpin oleh
seorang budak Habasyah dengan telinga atau hidung serta jari-jari
ynng terpotong).

Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur ini,
"Sesungguhnya Abu Dzar sampai ke Rabzah, sementarq qomat untuk
shalat telah dilakukan, dan ternyata ada seorang budak mengimami
mereka. Kemudian dikatakan, 'lni Abu Dzar'. Maka, budak tersebut
hendak mundur. Abu Dzar berkata, 'sesungguhnya kekasihku SAtttt
berwasiot kepadaku'." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Imam
Muslim meriwayatkan pula dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Yahya
bin Al Hushain, dia berkata, "Aku mendengar nenekku bercerita
bahwa ia mendengar Nabi SAW berkhutbah pada haji Wada' seraya

bersabda, lt :*'€IF" "$ |itb,1^li:"r ]1 (Meski diangkat untuk

FATI{UL BAARr - 317



memimpin kalian seorang budak yong memerinlah kamu berdasarkan
Kitabullah)." Pada riwayat terakhir ini terdapat dua faidah; yaitu
penentuan batas ketaatan, dan penetapan waktu dikeluarkannya hadits
ini, yakni pada masa akhir kehidupan Nabi SAW.

z:)3 +,;it ts? 6eakan-akan kepalanya seperti kismi.s). Dikatakan;

diserupakan dengan kismis karena bentuk kepalanya yang kecil, dan
hal itu telah dikenal di negeri Habasyah. Namun ada pula yang
mengatakan bahwa hal itu disebabkan kulit mereka yang hitam.
Sebagian lagi mengatakan, hal itu disebabkan rambut mereka yang
pendek dan keriting.

Adapun konteks hadits ini untuk menyatakan bahwa seorang
budak sah menjadi imam adalah; apabila kita diperintah untuk
menaatinya, maka tentu kita diperintah pula untuk shalat bermakmum
kepadanya. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Baththal. Namun
kemungkinan pula hal ini ditinjau dari sisi kebiasaan mereka, dimana
seorang pemimpin pada saat itu juga menjadi imam shalat.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil larangan melakukan
pemberontakan terhadap penguasa, meskipun mereka berlaku zhalim,
sebab pemberontakan tersebut umumnya menimbulkan mudharat
(keburukan) yang lebih besar dibandingkan dengan mudharat yang
ditimbulkan oleh pengusa yang zhalim. Adapun indikasi hadits adalah,
bahwa beliau SAW telah memerintahkan untuk menaati seorang
pemimpin yang berstatus budak dan berasal dari Habasyah, sementara
kekuasaan tertinggi hanya dipegang oleh bangsa Quraisy. Maka bila
kekuasaan tertinggi dipegang oleh selain mereka, berarti telah terjadi
penyelewengan. Perintah untuk menaatinya berkonsekuensi terhadap
larangan untuk menyelisihinya serta memberontak kepadanya.

Pernyataan ini dibantah oleh lbnu Al Jauzi, bahwa yang
dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pegawai yang ditunjuk oleh
penguasa tertinggi, dan yang dimaksud dengan ketaatan adalah taat
kepada perkara yang benar. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada
halangan bila hadits tersebut diberi makna yang lebih luas dari apa
yang dia katakan, sebab pada kenyataannya terdapat sejumlah
penguasa tertinggi yang tidak berasal dari bangsa Quraisy, dimana
mereka mencapainya dengan cara merebut kekuasaan. Pembahasan
mengenai hal ini akan diterangkan lebih rinci pada kitab Al Ahkam
(hukum-hukum). Sementara itu sebagian ulama membalik persoalan,
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ili ts o');-

dimana mereka justeru menjadikannya sebagai dalil bolehnya
mengangkat pemimpin dari selain bangsa Quraisy. Namun hal ini
tertolak, karena tidak ada konsekuensi antara masalah "sah" dan
"pemboleh an" . lVal lahu a'lam.

55. Apabila Imam Tidak Menyempurnakan (Shalat) Sementara
Orang yang Di belakangnya Menyempurnakannya

ilu'&': * dt Jb ^)tt'J;, ai;';;; sri *
#; *rbi'o;'{t;r;Gi

694. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Mereka shalat untuk kamu; apubila mereka benar maka untuk kamu,
dan apobila mereka salah maks untuk kamu (pahalanya) dan
(dosanya) menj adi t onggungon mereko."

Keterangan Hadits:

(Bab opabila imam tidak menyempurnakan (shalat) sen?entoro
orong yctng di belakangnyo menyempurnakannya). Imam Bukhari
ingin mengisyaratkan hadits uqbah bin Amir serta selainnya seperti
yang akan disebutkan.

,'
;s'j-al- (m e r e ka s hal ot) yakni para imam.

tti.rli o$ @pabila mereka benor maka untuk kamu),yakni kamu

mendapat pahala shalat yang kamu kerjakan. Imam Ahmad memberi
tambahan dalam riwayatnya dari Al Hasan bin Musa melalui sanad di
atas, #J (Dan untuk mereka), yakni bagi mereka pula pahara sharat

yang mereka kerjakan. Riwayat ini telah mencukupi dan tidak perlu
lagi menentukan lafazh yang tidak disebutkan dalam kalimat di atas.
Ibnu Baththal berpedoman pada makna lahiriah riwayat yang tidak
menyebutkan lafazhnya secara lengkap, dia mengklaim bahwalafazh
yang tidak disebutkan itu adalah waktu shalat. Dia mendukung
pendapatnya ini dengan hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, '!jd
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r;:"i .'i'e'€.:; erfu e'ii7',it',,! ,Ws f.t";Atrei o'is'u

^* 
U'&r: rp (Kemungkinan kalian akan menclapati kaum yang

melakukan shalat bukan padu waktunya. Apabila kalian mendapali

mereka, maka shalatlah di rumah-rumah kulian pada wuktunya.

Kemurlian shalallah bersama mereka dan iadikan shalat ini sebagai

shalat sunah)." Ini adalah hadits hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i

dan lainnya.

Berdasarkan pandangan ini, maka makna hadits itu

selengkapnya adalah; apabila mereka melakukan tepat pada waktunya,

maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala shalat.

Sedangkan apabila mereka melakukan bukan pada waktunya, maka

kalian mendapatkan pahala shalat yang telah kalian lakukans. Di sini

nampak bagaimana Ibnu Baththal mengabaikan keterangan tambahan

yang tercantum dalam riwayat Imam Ahmad, dimana riwayat ini
memberi petunjuk bahwa yang dimaksud adalah shalat bersama para

imam, bukan shalat yang dilakukan sendirian.

Lafazh yang dinukil oleh Imam Ahmad telah diriwayatkan pula

oleh Al Ismaili dan Abu Nu'aim dalam kitab Mustakhraj masing-

masing, melalui jalur Al Hasan bin Musa. Sementara itu, Ibnu Hibban

telah menukil hadits dari Abu Hurairah yang konteksnya sangat jelas

mendukung makna yang terkandung pada judul bab, yaitu dengan

lafazh, et * flkiiti ,ai)'1ost'o't{?ryi'J\Ei-(Akon ada orang-orang

yang melakukan shalat. Apabila mereka menyempurnakan, maka bagi

kamu (pahala shalat) dan juga bagi mereka).

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir, dari Nabi

SAw, ;43 ai cj'ir ;aO ;U ii y 7arangsiapa vang shalat

mengimami manusia, dan ia melakukan tepat pada waktunya, maka

baginya (pahala shalat) dan bagi orang yang diimaminya). Dalam

riwayat Imam Ahmad disebutkan , t'hr1 L'i')t rrk\ ilbsr f;r* iy
'd3 € 4 @pabila mereks melakukan shalat tepat pada waktunya,

seraya menyempurnakan ruku dan suiud, maka (pahala) shalat ilu

untuk kamu dan untuk mereka). Riwayat ini memberi penjelasan

bahwa yang dimaksud adalah lebih luas dari sekedar melakukan shalat

bukan pada waktunya.
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Ibnu Mundzir berkata, "Hadits ini menolak pendapat mereka
yang mengatakan bahwa apabila shalat imam rusak (batal), maka
shalat orang yang di belakangnya (makmum) ikut rusak pula.',

,i:Pi Lii (dan apabilo merelca salah) yakni melakukan

kesalahan. Maksudnya, bukan kesalahan yang merupakan lawan
kesengajaan, sebab kesalahan yang tidak disengaja tidak menimbulkan
dosa bagi pelakunya. Al Muhallab berkata, "Hal ini merupakan daril
bolehnya shalat bermakmum kepada imam yang baik (shalih) ataupun
fajir (berbuat dosa) apabila ia adalah seorang yang ditakuti.,, Ulama
yang lain memberi penjelasan, "Perkataan Ibnu Baththal 'Apabila ia
seorang yang ditakuti', maksudnya bahwa orang fajir (berbuat dosa)
hanya dapat diangkat menjadi imam apabila ia adalah pemegang
kekuasaan."

Al Baghawi mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, bahwa
hadits ini mengandung dalil tentang orang yang shalat sebagai imam,
sedangkan ia junub, maka shaiat makmum yang ada di belakangnya
dianggap sah, dan ia (imam) wajib mengulang shalatnya. Ulama
lainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil masarah yang lebih luas
dari persoalan itu, yakni sahnya shalat bermakmum dengan orang
(imam) yang meninggalkan sebagian perbuatan shalat, baik berupa
rukun atau yang lainnya, selama ia (makmum) tidak meninggalkan
perbuatan tersebut. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab
Syaf i, namun dengan syarat bahwa imam tersebut adalah seorang
khalifah atau orang yang mewakilinya. Adapun pandangan yang
paling tepat dalam madzhab mereka adalah sahnya shalat dengan
bermakmum kepada siapa saja, kecuali bila diketahui imam tersebut
meninggalkan kewaj iban shalat.

Sebagian ulama menjadikan hadits tersebut sebagai dalil
bolehnya bermakmum kepada siapa saja tanpa ada batasan.
Pandangan ini berdasarkan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan
"kesalahan" pada hadits tersebut adalah lawan dari "kesengajaan".
Ulama yang berpendapat demikian mengatakan, ,'Letak perbedaan
pendapat adalah dalam masalah-masalah yang masuk dalam lingkup
ijtihad; seperti bermakmum kepada imam yang berpendapat tidak
perlu membaca basmalah Q?jt f jt 

1' f*,), basmalah bukan rukun

bacaan shalat, dan juga tidak termasuk salah satu ayat dari surah Al
Faatihah. Bahkan ia berpendapat bahwa bacaan surah Al Faatibah

FATHI'L BAARI - 3,2I



dianggap sah tanpa basmalah. Dalam kondisi demikian shalat
makmum tetap sah apabila ia membaca basmulah, karena maksimal
yang dapat dikatakan kepada imam dalam hal-hal tersebut adalah dia
telah melakukan kesalahan. Sementara hadits di atas telah memberi
petunjuk bahwa kesalahan imam tidak merusak shalat makmum,
selama makmum tidak melakukan kesalahan."

56. Mengangkat Orang yang Terfitnah serta Pelaku Bid'ah
Sebagai Imam

tt, o o1.. '.. t c ''^b:+.*-, Jp'FJr Jur

Al Hasan berkata, "Shalatlah, dan bid'ahnya menjadi
tanggungannya."

^))t qn o* i otzL ,,b'bt fi tv iU* i !t* *
'?c\6 .u', ,s; y'a"J;) y" ?iy'*t ,ia "rF'p') ,;L

utlt ;i tit; ,utli S*, " 
';f i>rr, ,ivt L'F,') ai

'JG ,'qy3t J,,') :#,c;.'-;v rri;i \it) ;&a ;i
WT \ ;r:-,* { )l ,*)t'd, J;'ui s's'l ,Ltlt
695. Dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar bahwasanyu U.tiuu

masuk menemui Utsman bin Affan RA yang saat itu terkepung. Ia
berkata, "Sesungguhnya engkau adalah imam bagi semuanya,
sementara engkau ditimpa apa yang kita lihat, dan shalat mengimami
kami imam fitnah lalu kami merasa berdosa." Utsman berkata, "Shalat
adalah perbuatan terbaik yang dilakukan manusia. Apabila manusia
berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada mereka. Sedangkan
apabila mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka."

Az-Zubaidi berkata, "Az-Zuhri berkata,'Kami berpendapat
tidak boleh shalat di belakang waria kecuali karena terpaksa'."
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JG ly; '*:i'* ri .6' e..i G
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696. Dari Abu At-Tayyah, bahwasanya ia mendengar Anas bin
Malik berkata, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar,
'Dengarkanlah dan patuhi, meskipun terhadap orong Habasyah yang
kcpalanyo seperti kismis."

Keteransan Hadits:

(Bab mengangkat orang yctng terfitnah sebagai imam) Yakni
orang yang terjerumus dalam fitnah, dimana ia merongrong dan
melakukan pemberontakan terhadap imam (pemimpin). Namun
sebagian ulama menafsirkan lebih luas lagi.

(dan pelaku bid'ah) Yakni setiap orang yang meyakini sesuatu
yang menyalahi keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.

'&'* *i'p ,';;,5, Si 6 Hasan berkota, "shalatlah, dan

bid'ahnyi'menjadi tanggungannya). Riwayat ini telah disebutkan
beserta sanadnya oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Al Mubarak, dari
Hisyam bin Hassan bahwa Al Hasan ditanya tentang (hukum) shalat
dengan bermakmum kepada orang yang suka melakukan bid,ah, maka
AI Hasan berkata, "Shalatlah di belakangnya, dan bid'ahnya menjadi
tanggungannya."

yb i!,L(imam bagi semuanya) Yakni bagi seluruh jamaah kaum

muslimin. Dalam riwayat Yunus dikatakan, ir;lt Uii (dan engkau

adalah imam) yakni pemegang kekuasaan tertinggi.

ts j 6 ''!'.'J'fu (sementara engknu telah ditimpa qpa yang kita

Iihat) yakni pengepungan (Utsman telah dikepung).

9ioi(imamfitnaft) Yakni pemimpin golongan yang membuat

fitnah (pemberontakan). Ada perbedaan pendapat dalam memahami
siapa yang dimaksud. Sebagian mengatakan ia adalah Abdurrahman
bin Udais Al Balwa, salah seorang pemimpin orang-orang Mesir yang
mengepung Utsman. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Wadhdhah.
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sebagaimana dinukil darinya oleh Ibnu Abdul Barr dan selainnya.

Pernyataan serupa dikemukakan pula oleh Ibnu Al Jauzi, hanya saja

dia menambahkan, "sesungguhnya Kinanah bin Bisyr, salah seorang

pemimpin mereka, juga shalat mengimami manusia saat itu."

Saya (lbnu Hajar) katakan, orang yang disebutkan terakhir oleh
Ibnu Al Jauzi adalah yang dimaksud di tempat ini, karena Saif bin
Umar meriwayatkan hadits pada bab ini dalam kitab Al Futuh melalui
jalur lain dari Az-Zuhri dengan sanadnya, dimana dikatakan

kepadanya, tcj 6 ,lrii6 a6q ,#'uqj"slfr'$jt,;L ,P *s
(Aku masuk menemui Utsman sedang io saat itu terkepung, don

Kinanah shalot mengimami manusia. Maka aku berkato, "Bagaimana

pendapatmu. . .") (Al Hadits).

Yang juga bertindak sebagai imam pada masa pengepungan

Utsman adalah Umamah bin Sahal bin Hunaif Al Anshari, dengan

persetujuan Utsman RA. Hal ini diriwayatkan oleh Umar bin Syabah

dengan sanad shahih, serta diriwayatkan oleh Ibnu Al Madini melalui
jalur Abu Hurairah. Demikian juga Ali bin Abu Thalib turut shalat

mengimami manusia pada masa tersebut, sebagaimana diriwayatkan
oleh Ismail Al lGaththabi dalam kitabnya yang berjudul Tarikh
Baghdad, melalui riwayat Tsa'labah bin Yazid Al Hammani, dia

berkata, /6u, eo V ;E ;i,b\ * iiits tIJi (Maka kerika hari

Idhul Adha, Ali datang lqlu shalot rnengimami manusia).

Ibnu Mubarak berkata sebagaimana dinukil oleh Al Hasan Al

Hulwani, 6t e) &i (Ali tidak shalat mengimami mereka selain

shalat tersebur). Namun ulama lainnya berkata, 7t:*;: 
'gr'{*

'-*, U ,#" A"i qr,kj (Ali telah mengimami manusia -saat itu-

dalam sejumloh shalat, demikian juga Sahal bin Hunaif telah
mengimami mereka). Keterangan ini dinukil oleh Umar bin Syabah

melalui sanad yang kuat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang

turut menjadi imam saat itu adalah Abu Ayyub Al Anshari dan

Thalhah bin Ubaidillah, namun tidak ada seorang pun di antara

mereka yang dimaksud sebagai imam fitnah.

Ad-Dawudi berkata, "Maksud perkataannya 'imam fitnah',
yakni imam saat terjadinya fitnah (pemberontakan). Atas dasar ini
maka yang dimaksud bukan hanya mereka yang memberontak." Ad-
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Dawudi melanjutkan, "Hal ini dapat dilihat dari sikap Utsman bin
Affan yang tidak memberi penilaian negatif sedikitpun terhadap orang
yang mengimami mereka, bahkan beliau mengatakan bahwa
perbuatan orang itu merupakan amalan yang paling baik."

Akan tetapi hal ini menyalahi maksud judul yang diberikan oleh
Imam Bukhari untuk hadits ini. Jika apa yang dikatakan oleh Ad-
Dawudi benar, maka lafazh dalam hadits yang berbunyi, g.fi'j (Dan

knmi merasa berdosa) tidaklah sesuai.

L*t (dan kami merosa berdosa\ Dalam riwayat Ibnu Al

Mubarak disebutkan, '^; 
1:tLJ,t 4 L';.t:t 1311 gesungguhnya kami

merqsa berdosa shalat bersamanya). Adapun maksud ,,merasa

berdosa" adalah khawatir akan terjerumus ke dalam dosa. Kata L';;
berasal dari kata E-rJr yans berarti "sempit". Kemudian kata ini
digunakan untuk mengungkapkan dosa, sebab dosa dapat
menyempitkan pelakunya.

';r;.i 'ay'2[t :'Jtii (Beliau berkata, ,,Shalat adalah sebaik-

baik...") Dalam riwayat Ibnu Al Mubarak disebutkan , 'Fi a^l'b[r oy

(Sesungguhnya shalat adalah sebaik-baik...), dan dalam riwayai
Md'qil bin Ziyad dari Al Auza'i yang dinukil oleh Al Ismaili
dikatakan,,*i',t (Ter masuk s e b ai k-bai k. . .").

o "a: r s."u;S at3t ;r:.Li r5r! (Apabila manusia berbuot baik maka

berbuai baiklah) Secara lahi.iah utsman memberi keringanan kepada
Ubaidillah untuk shalat bersama mereka, seakan-akan Utsman
berkata, "Keadaan imam yang terjerumus dalam fitnah tidak
membahayakan bagimu. Bahkan jika ia berbuat baik, maka ikutilah
dalam kebaikannya dan jauhilah hal yang menyebabkannya
terjerumus dalam fitnah." Hal ini sesuai dengan konteks judul bab. Ini
pula yang dipahami oleh Ad-Dawudi sehingga dia mengemukakan
adanya lafazh yang tidak tertulis pada kalimat "imam fitnah',. Akan
tetapi Ibnu Al Manayyar mengemukakan pandangan yang justeru
berlawanan dengan pendapat tadi, dia berkata, "Ada kemungkinan
utsman beranggapan bahwa shalat di belakang imam tersebut tidak
sah hukumnya, dan dia memberi isyarat ke arah itu dengan
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perkataannya,'Sesungguhnya shalat adalah sebaik-baik perbuatan...'
Karena, shalat yang dikategorikan sebaik-baik perbuatan adalah shalat
yang benar (sah). Sementara shalat orang yang memberontak adalah
tidak sah, karena ia berada pada salah satu dari dua keadaan; entah ia
seorang kafir atau seorang yang fasik." Demikian perkataan Ibnu Al
Manayyar. Hal ini beliau kemukakan untuk mendukung
pandangannya yang menyatakan bahwa shalat dengan bermakmum
kepada orang yang fasik adalah tidak sah hukumnya. Namun apa yang
dikatakannya perlu ditinjau kembali, sebab Saif telah meriwayatkan
dalam kitab Al Futuh dari Sahal bin Yusuf Al Anshari, dari bapaknya,
dia berkata, "Orang-orang tidak menyukai shalat bermakmum kepada
orang-orang yang mengepung Utsman, dia berkata, 'Barangsiapa yang
mengajak shalat, maka hendaklah kalian memenuhi ajakannya'."

Hal ini sangat tegas menyatakan bahwa maksud perkataan
Utsman, "Shalat adalah sebaik-baik..," merupakan izin darinya untuk
shalat bermakmum kepada imam fitnah tersebut, dan ini mendukung
apa yang dipahami oleh Imam Bukhari dari lafazh hadits yang
berbunyi "imam fitnah".

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Makhul, dia

berkata, "Mereka berkata kepada Utsman, :l'*'til, P of LW 6i

'!3:fr i"!, (sesungguhnya kami meroso berdosa untuk shcilat

dengan bermqkmum kepada orong-orang yqng mengepungmu),lalu ia
menyebutkan sama seperti hadits Az-Zuhri. Namun sanad riwayat ini
munqathi ' (terputus), hanya saja ada riwayat lain yang
meng-uatkannya."

;='+tt rli3i Sys @pabita mereka berbuat buruk maka jauhilah).

Ini merupakan peringatan dan anjuran supaya tidak terjerumus ke
dalam fitnah dan semua perkara mungkar; baik berupa perkataan,
perbuatan maupun keyakinan. Dalam riwayat ini terdapat anjuran
untuk menghadiri shalat jamaah, khususnya ketika terjadi fitnah agar
perpecahan tidak semakin melebar. Di samping itu bahwa shalat
dengan bermakmum kepada orang yang hakikatnya makruh untuk
shalat dimakmumi adalah lebih baik daripada meninggalkan jamaah.
Hadits ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa
shalat jamaah tidak sah tanpa seizin imam (pemimpin).
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,>laJr ((aria) Lafazh ini dinukil dalam dua versi; pertama

adalah Al Mukhannits, dan yang kedua adalah Al Mukhannats.
Maksud Al Mukhannits adalah orang yang gerak-geriknya menyerupai
wanita, sementara maksud Al Mukhannals adalah orang yang
dipermak menjadi wanita. Makna kedua inilah yang dikatakan oleh
Abu Abdul Malik -seperti dinukil oleh Ibnu At-Tin- sebagai makna
yang dimaksud dalam hadits tersebut. Alasannya bahwa makna
pertama, tidak ada larangan untuk shalat dengan bermakmum
kepadanya, sebab yang demikian merupakan asal penciptaannya.
Akan tetapi argumentasi ini dibantah bahwa yang dimaksud adalah
orang yang sengaja menyerupai wanita, dimana hal ini merupakan
bid'ah yang sangat buruk. Berdasarkan hal ini, maka Ad-Dawudi
memperbolehkan bahwa kedua makna tersebut merupakan makna
yang dimaksud hadits di atas.

Ibnu Baththal berkata, "lmam Bukhari sengaja menyebutkan
masalah shalat dengan bermakmum kepada waria di tempat ini, karena
orang yang seperti ini termasuk orang yang hidupnya terjerumus
dalam fitnah."

{s* { )l (kecuali kaiena kondisi darurat) Yakni seperti

orang itu memiliki kekuasaan atau diutus oleh penguasa, maka shalat
jamaah tidak boleh ditinggalkan dengan sebab itu. Ma'mar
meriwayatkan dari Az-Zuhri tanpa dibatasi dengan kondisi darurat,
sebagaimana dinukil oleh Abduffazzaq dari Ma'mar dengan lafazh,

y,i'i-1 ,zlrf r.l r ,jd rt-:iljd ,'.ii 1,1t, bertanya, "Bagaimana

dengan v,aria? " Az-Zuhri menjawab, "Tidak! Tidak ada kemuliaan
baginya, dan tidak boleh pula bermakmum kepadanya.") Akan tetapi
pemyataan ini dipahami berlaku dalam kondisi yang normal.

eit 
'yt. (dengarkan dan taati) Pembicaraan mengenai hadits

ini telah disebutkan pada bab terdahulu. Ibnu Al Manayyar berkata,
"Sisi masuknya hadits ini pada bab di atas, bahwasanya sifat seperti
itu umumnya didapatkan pada bangsa non-Arab yang baru masuk
Islam, dimana pengetahuan tentang masalah agamanya sangat minim.
Kondisi demikian akan menyebabkannya terjerumus dalam perbuatan
bid'ah. Paling tidak, perbuatannya yang maju menjadi imam padahal
dia tidak berhak melakukan hal itu."
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57. Berdiri di Samping Kanan Imam dengan Posisi Sejajar
Apabila Hanya Dua Orang

Ji d# jl- i e\,ic c+l itt ue, Ie i, *
! ,ov{',;',1 utie i ,iryt *r y $t & lt l-;\- , tet t>'# J5,* s d,rr ya-"*'dt'.;,?n i ,?(

,j6 .r1- W'+ & ?6 i ,jlk, J2 ,i ,j,6,,
.ttu'J\t;i -'^L.b,

697.Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku bermalam di rumah
bibiku, Maimunah, maka Rasulullah SAW shalat Isya'. Lalu datang
dan shalat empat rakaat, kemudian tidur. Lalu shalat, maka aku datang
dan berdiri di samping kirinya, lalu beliau menempatkanku di samping
kanannya. Beliau SAW shalat lima rakaat, kemudian shalat dua
rakaat. Lalu beliau tidur hingga aku mendengar suara dengkurnya -
atau ia berkata: suara nafasnya- kemudian beliau keluar untuk shalat
(Subuh)."

Keteransan Hadits:

(Bab berdiri) Yakni makmum.

(Di samping kanan imam) Tidak termasuk di dalamnya orang-
orang yang berada di belakangnya atau tidak searah dengannya.

(Dengan posisi sejajar) Tidak termasuk di dalamnya orang-
orang yang jauh di samping imam. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al
Manayyar. Akan tetapi yang nampak dari lafazh tersebut bahwa
perkataannya "Di sampingnya" tidak mencakup orang-orang yang
berada jauh dari imam. Sementara maksud "Dengan posisi sejajar"
adalah tidak lebih maju atau lebih ke belakang dari posisi imam.
Namun hadits yang disebutkan Imam Bukhari tidak terlalu relevan
dengan persoalan ini. Untuk itu sebagian ulama madzhab kami
mengatakan, "Disukai bagi makmum berdiri sedikit lebih ke belakang
daripada imam." Akan tetapi sepertinya Imam Bukhari hendak
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mensinyalir lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan
hadits ini, yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang Thaharah
(bersuci) dari riwayat Makhramah, dari Kuraib, dari lbnu Abbas

dengan lafazh, * dli:!,A (Mqka aku berdiri di ;t-ampingnya). Lafazh

ini secara lahiriah menyatakan bahwa posisi Ibnu Abbas sejajar
dengan Nabi SAW. Abdurrazzaq meriwayatkan kisah serupa dari Ibnu
Juraij, dari Atha' dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari lbnu Juraij, dia berkata, "Aku bertanya
kepada Atha', 'Seorang shalat bersama imam, dimanakah posisinya
dari imam?' Beliau berkata, 'Di sampingnya'. Aku bertanya, 'Apakah
ia sejajar hingga berada pada satu barisan dengannya, sehingga tidak
ada yang lebih ke depan?' Beliau menjawab, 'Benar'. Saya bertanya
lagi, 'Apakah engkau suka bila ia sejajar dengan imam hingga tidak
ada tempat yang renggang di antara keduanya?' Dia menjawab,
'Bgnar'."

Sementara dalam kitab Al Muwaththa' diriwayatkan dari
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, "Aku masuk menemui
Umar bin Khaththab di siang hari. Aku mendapatkannya sedang shalat
sunah, maka aku pun berdiri di belakangnya. Lalu beliau
mendekatkanku kepadanya hingga aku sejajar dengannya di sebelah
kanan."

. Sebagian ulama telah menukil adanya kesepakatan bahwa
apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di sebelah kanan imam.
Dalam hal ini tidak ada yang menyelisihinya kecuali An-Nakha'i, dia
berkata, "Apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di belakang
imam. Jika sampai imam ruku dan belum datang seorang pun, maka ia
mengambil posisi di samping kanan imam." Pendapat ini dinukil oleh
Sa'id bin Manshur. Sebagian ulama mencoba memberi penjelasan
tentang pandangannya, bahwa imam merupakan tempat berkumpulnya
jamaah, berdasarkan hal itu maka makmum tetap berada di belakang
imam.

Penjelasan ini cukup baik, akan tetapi pendapat tersebut
menyalahi nash, sehingga dianggap sebagai qiyos (analogi) yang
rancu. Menurut saya, Ibrahim An-Nakha'i mengatakan hal itu dalam
kondisi adanya keyakinan yang kuat akan datangnya makmum yang
kedua. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa dia
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berkata. "Terkadang aku berdiri di belakang Al Aswad seorang diri
hingga muadzdzin datang."

Imam Al Baihaqi menyebutkan bahwa hadits dalam bab ini
memberi faidah berupa larangan bagi makmum untuk mengambil
posisi lebih ke depan daripada imam, berbeda dengan pandangan
lmam Malik. Hal itu berdasarkan riwayat Imam Muslim yang

menyebutkan. ^4r t # ,{- ^tit , ,i.;r5ii )lU- ,y't;i lMoku
aku bertliri di bagian kirinya lalu beliau memutarku lewut
belakangnya hingga menempalkanku di bagian kanannya), akan tetapi
pernyataan ini perlu ditinjau kembali.

58. Apabila Seseorang Berdiri di sebelah Kiri Imam, Lalu
Imam Memindahkannya ke Sebelah Kanannya, maka Shalat

Keduanya Tidak Batal

i-, ,ju \;4rt fit nj aG ,tt ; a6 Jt J; ;'f t, .. a ,

?" i U'P,ffi, .ri 6'"\:, *') ^lL ilt ob aO t# -*
Lrt J:^ y t ,* d.o:u ,:)Q &'.* ,J;
{;* ;:\'.^lr i6i i ,e i6 ti1 ars'1 ,e ;- ?6 i ,"^;s., ,'P

a- / t
.tb';. l') ,tL*

. ,t', ,t o,'- ll. '1,'-l ,to'7t t ia . '. to , 'r,'-
.gU+ 

--) .r^r-U :Jt4e lr,.\ 4{ g.\.*9 :1.r*s lV

698. Dari fr."iU -*un,* budak Ibnu Abbas- dari Ibnu Abbas
RA, dia berkata, "Aku tidur di rumah Maimunah, sedangkan Nabi
SAW bersamanya pada malam itu. Beliau SAW wudhu lalu berdiri
melaksanakan shalat, maka aku berdiri di sebelah kirinya. Lalu beliau
memegangku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Beliau SAW
shalat tiga belas rakaat, kemudian tidur hingga mendengkur; dan

menjadi kebiasaan beliau apabila tidur mendengkur. Kemudian beliau
di datangi oleh muadzdzin, maka beliau keluar dan shalat (Subuh)
tanpa mengulangi wudhunya."
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Amr berkata, "Aku menceritakan hal ini kepada Bukair, maka
dia berkata, 'Kuraib telah menceritakan hal itu kepadaku'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam... dan
seterusnya) Konteks hadits Ibnu Abbas dengan persoalan ini adalah;
beliau sAW tidak menyatakan bahwa shalat lbnu Abbas batal, meski
pada awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau SAW. Namun
dinukil dari Imam Ahmad bahwa shalat orang yang berdiri di samping
kiri imam dianggap batal, alasannya karena Nabi SAW tidak
menyetujui sikap Ibnu Abbas yang berdiri di samping kirinya.
Pendapat pertama merupakan pandangan jumhur (mayoritas) ulama,
bahkan Sa'id bin Al Musayyab berkata, "sesungguhnya posisi
makmum apabila satu orang berada di bagian kiri imam." Akan tetapi
tidak ada seorang ulama pun yang mengikuti dan menguatkan
pendapatnya.

€fil ,i.ji,i (maka beliau memegangku dan menempatkanku)

Telah disebutkan bahwa beliau memutar melewati belakangnya. Hal
ini dijadikan dalil bahwa perbuatan seperti ini termasuk perbuatan
yang tidak merusak shalat, seperti yang akan diterangkan.

59. Apabila Imam Tidak Berniat Untuk Mengimami, lalu
Orang-orang Datang dan Ia Mengimami Mereka

Jl; *r * frt** d';e * * -,Jv {e i',f
l. l, or' .,1.
)*al J*ii LUI ..r

\? tl

.k
699. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku bermalam di rumah

bibiku, maka Nabi SAW berdiri melakukan shalat di sebagian malam,
lalu aku berdiri melakukan shalat bersamanya. Aku berdiri di bagian
kiriny4 maka beliau memegang kepalaku dan menempatkanku di
bagian kanannya"
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Keteransan Hadits:

(Bab apabila imam tidak berniat untuk mengimumi... dan

seterusnya) Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini
dengan tegas, karena adanya berbagai kemungkinan dalam hadits

tersebut. Di samping itu, pada hadits lbnu Abbas tidak ada pernyataan

tegas bahwa Nabi SAW tidak bemiat untuk menjadi imam,

sebagaimana tidak ada juga keterangan bahwa beliau berniat menjadi

imam; baik pada permulaan shalat maupun setelah Ibnu Abbas berdiri

melakukan shalat bersamanya. Akan tetapi sikap beliau SAW yang

menempatkan Ibnu Abbas pada posisi makmum mengindikasikan

bahwa beliau SAW berniat menjadi imam setelah kehadiran Ibnu

Abbas. Adapun masalah berniat sejak permulaan shalat, maka hukum

asalnya bahwa beliau SAW tidak berniat sebagai imam. Masalah ini
merupakan salah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama.

Pandangan yang paling benar menurut madzhab Syaf i bahwa

niat imam untuk mengimami tidak menjadi syarat sahnya shalat bagi

makmum. Ibnu Al Mundzir mendukung pendapat ini dengan dasar

hadits Anas tentang Rasulullah SAW yang shalat pada bulan

Ramadhan, dia berkata, "Maka aku (Anas) datang dan berdiri di
samping beliau, lalu datang orang lain dan berdiri di sampingku,

hingga berkumpul sejumlah orang. Ketika Rasulullah SAW
merasakan kehadiran kami, maka beliau meringkas shalatnya." (Al
Hadits). Hal ini memberi asumsi iang kuat bahwa beliau SAW tidak
berniat untuk menjadi imam pada saat memulai shalat. Meski
demikian mereka shalat bermakmum kepadanya, dan beliau SAW pun

tidak mengingkari perbuatan mereka. Hadits yang dikemukakan oleh

Ibnu Mundzir adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim
dan disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad lengkap (mu'allaq)
seperti yang akan diterangkan pada pembahasan tentang shiyam

(puasa).

Adapun Imam Ahmad, dia membedakan antara shalat sunah dan

shalat fardhu. Dia mensyaratkan hal itu pada shalat fardhu dan tidak
pada shalat sunah. Akan tetapi pendapat Imam Ahmad kurang tepat

berdasarkan hadits Abu Sa'id, (Sesungguhnya Nabi SAW melihat

seorang laki-laki shalat sendirian, maka beliau bersabda, ,,f; fi
Lt; d25 tb ub 'J:r2;;- "Adakah seseorong yang mau bersedekah

kepada orang ini, dimona ia shalat bersamanya? ").
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Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan digolongkan sebagai
hadits hasan oleh Imam Tirmidzi. Sedangkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu
Hibban serta Al Hakim mengategorikannya sebagai hadits shuhih.

60. Apabila Imam Memperpanjang (Shalat) Sementara
Seseorang Memiliki Kepentingan, Lalu Ia Keluar dan Shalat

iaLi y'* / /.c *
t.ol lt.i t o. r) 'i"t?* e"; n *'r

700. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Mu'adz bin Jabal
biasa shalat bersama Nabi SAW, kemudian pulang lalu mengimami
kaumnya.

kuk,p;

J
"-tl et'r o)L)Xy ,;r-i ,J6 ,J6 i,Sw &':

.ql*f \ :l-siG )rtJt L'ri ,y ir* i1?:

701. Dari Amr, dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah
berkata bahwa biasanya Mu'adz bin Jabal shalat bersama Nabi SAW,
kemudian pulang lalu mengimami kaumnya. Suatu ketika beliau
shalat Isya' dan membaca Al Baqarah. Maka seorang laki-laki
berbalik, dan sepertinya Mu'adz mencelanya. Lalu berita ini sampai
kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Orang yang banyak
berbuat fitnah... orang yang banyak berbuat fitnah... orong yang
banyak berbuat fitnah...(tiga kali)' atau beliau bersabda, 'Pembuat

./itnah... pembuat fitnah... pembuat fitnah'. Lalu beliau SAW
memerintahkannya (membaca) dua surah yang merupakan surah
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sedang di antara surah-surah Al Mufashal."S4 Amr berkata, "Aku tidak
hafal kedua surah itu."

Keterangan Hadits:

(Bab apctbila imam memperponiang, (salat) semenloro

seseorong -yakni makmum- memiliki kepentingan lolu ia keluar dan

shalat). Judul bab ini merupakan kebalikan judul sebelumnya, karena

pada bab sebelumnya menjelaskan tentang bolehnya bermakmum

kepada orang yang tidak berniat menjadi imam, sementara pada bab

ini menjelaskan bolehnya makmum memutuskan shalat dengan imam.

Adapun perkataan Imam Bukhari pada judul bab, "Lalu ia

keluar", kemungkinan yang dimaksud adalah keluar dari keterikatan
dengan imam, alau keluar dari keterikatan dengan shalat, atau keluar

dari masjid. Ibnu Rasyid berkata, "Maksudnya secara lahiriah bahwa

orang itu keluar dari masjid lalu shalat di rumahnya. Inilah yang

diindikasikan oleh perkataannya,'h!t J'.#tl (Maka takiJoki itu

berbalik)." Ibnu Rasyid berkata pula, "Seakan-akan yang

menyebabkan orang itu shalat di rumahnya adalah sabda beliau SAW
ketika melihat seseorang yang sedang shalat, 'Apakah dua shalat
dilakukan be r s antaan' ."55

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa kenyataannya tidaklah
demikian, karena sesungguhnya dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan,

l*3r 96 e ,-tlt hlt J'.A$ (Maka laki-laki tersebut berbalik lalu

shalat di pojok masjid). Riwayat ini masih mengandung kemungkinan

bahwa laki-laki itu hanya memutuskan keterkaitan dengan imam, atau

keluar dari shalat sekaligus. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan,

6:bj ob "j |* ',y?t J'iV ltvtat a laki-taki itu menyimpang dari

imam lalu salam kemudian shalat sendirian).

Ketahuilah, bahwa hadits ini telah diriwayatkan dari Jabir oleh

Amr bin Dinar, Muharib bin Datstsar, Abu Az-Zubair dan Ubaidillah
bin Miqsam. Riwayat Amr yang dikutip oleh Imam Bukhari di tempat

ini berasal dari Syu'bah, sementara riwayat Amr yang beliau kutip

54 
surah-surah Al Mufashal adalah surah-surah pendek- penerj.

5s Maksudnya, laki-laki tersebut shalat sendirian sementara shalat berjamaah sedang

berlangsung pada tempat yang sama- perner.i.
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dalam pembahasan tentang "Al Adab" berasal dari Sulaim bin
Hayyan. Riwayat Amr yang dikutip oleh Imam Muslim berasal dari
Ibnu Uyainah. Adapun riwayat Muharib akan disebutkan setelah dua
bab kemudian, dan riwayat ini dikutip pula oleh An-Nasa'i diiringi
oleh riwayat Abu Shalih. Riwayat Az-Zubair dinukil oleh Imam
Muslim, sedangkan riwayat Ubaidillah dikutip oleh Ibnu Khuzaimah.
Hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain, aku akan
menyebutkan apa-apa yang dibutuhkan seraya menisbatkan kepada
sumbernya. Hanya saja aku menyebutkan hal ini lebih dahulu untuk
memudahkan pemahaman.

ej f il)t uL. 4t g i4lstiatat bersama Nabi SAW) Imam

Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui Manshur dari

Amr, o.;it;? (Shalat Isya' yang akhir), hal ini memberi indikasi

bahwa shalat yang senantiasa dilakukan oleh Mu'adz sebanyak dua
kali adalah shalat Isya'.

'6i i:F 'g';'"i (kemudian beliau pulang dan mengimami

kaumnya). Dalam riwayat Manshur disebutkan , iilo)r y.'€, *#
(Maka beliau mengimami mereko pada shalat tersebut). Sementara
dalam riwayat lmam Bukhari yang terdapat dalam pembahasan

tentang "Al Adab" (Tata Krama) disebutkan, il{LJr #, # (Beliau

melakukan shalat itu dengan mengimami mereka), yakni shalat yang
disebutkan sebelumnya. Riwayat-riwayat ini menjadi bantahan bagi
mereka yang mengatakan bahwa shalat yang dilakukan oleh Mu'adz
bersama Nabi SAW bukan shalat yang dia lakukan saat mengimami
kaumnya.

Kemudian dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, gA j25
'&6'6"j ;i ji*ir *t y A' ,rp "'nht 

luaka suatu matam betiau

shalat Isya' bersama Nabi SAW, kemudian beliau mendatangi
koumnya lalu shalat mengimami mereka). Dalam riwayat Al Humaidi

dari Ibnu Uyainah disebutkan, fu. *i25 'ztJ, 
€. ,)i E';- 'j

(Kemudian dia kembali ke Bani Salimah lalu melakukan shalat
dengan mereka). Tapi riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat
sebelumnya, sebab kaumnya Mu'adz adalah Bani Salimah. Dalam
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riwayat Asy-Syaf i dari Mu'adz disebutkan, u1 e y'p]4W '€'i-"j
'Z:Jt 

(Kemudian beliuu balik rlan melakukan shalal itu dengan

mengimami kaumnya di Bani Salimah). Sedangkan dalam riwayat

Imam Ahmad, C,:P '€'j" t gemuaian beliau balik lalu mengimami

kami).

;U!t b Qalu shalat Isya') Demikian yang disebutkan dalam

mayoritas riwayat. Namun dalam riwayat Abu Awanah dan Ath-
Thahawi melalui jalur Muharib disebutkan, .Trilir yr1b\.;u lnttou
shalat Maghrib dengon mengimami sahobat-sahabatnya). Demikian
pula yang terdapat dalam riwayat Abu Zubair. Apabila dipahami,
peristiwa ini terjadi lebih dari sekali; atau yang dimaksud dengan
"Maghrib" adalah shalat Isya' dalam konteks majaz (kiasan), maka
kedua versi riwayat itu dapat dipadukan. Adapun apabila tidak
dipahami demikian, maka versi yang terdapat dalam Shahih Bukhari
lebih patut untuk dijadikan pedoman.

<a.'Atl ? i:-p (tatu beliau membaca Al Baqarah). Hal ini
dijadikan dalil untuk membantah mereka yang berpendapat makruh
mengatakan "Al Baqarah", karena yang seharusnya dikatakan adalah
surah Al Baqarah. Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili dari Al Hasan
bin Sufyan dari Muhammad bin Basysyar (guru Imam Bukhari pada

riwayat ini) disebutkan, 6fr ijr t"p (Lalu beliau membaca surah Al
Baqarah), dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lafazh yang
sempa dengannya. Sementara dalam riwayat Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang "Al Adab" (tata krama) disebutkan,?;l grfi
(Maka beliau mengimami mereko dengan membaca Al Boqarah).
Secara lahiriah, penghapusan atau penulisan kata "surah" bersumber
dari perawi hadits.

Maksud "membaca surah Al Baqarah" adalah memulai
membacanya. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Imam Muslim
dengan lafazh, a;1 at.- '6aU got a beliau memulai membaca surah

Al Baqaraft). Sementara dalam riwayat Muharib disebutkan , ij'; i?
,t3r 1i i';1t 1Uot, beliau membaca suroh Al Baqarah atau An-
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Nisaa'), yakni disertai keraguan. Kemudian dalam riwayat As-Sarraj

dari Mis'ar dari Muharib disebutkan, y3r1 |Au, f4 (Maka beliau

membaca surah Al Baqarah dan surah An-Nisaa). Demikian aku
melihat manuskrip Az-Zaki Al Barzali. Bila hal ini akurat, maka
kemungkinan Mu'adz membaca surah Al Baqarah pada rakaat
pertama dan surah An-nisaa' pada rakaat kedua.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Buraidah disebutkan
dengan sanad yang akurat,'tirt)t ?pt.i7i gafa beliau membaca

surah iqtarabat as-scta'ah). Tapi riwayat ini menyalahi yang umum
(syadz) kecuali bila dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih
dari satu kali.

Dalam riwayat-riwayat yang disebutkan tidak tercantum
keterangan nama laki-laki yang dimaksud, tetapi Abu Daud Ath-
Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya serta Al Bazzar dari
Thalib bin Habib, dari Abdurrahman bin Jabir dari bapaknya,.dia
berkata '€o{Ji,'e* y'f ,t*'$i F i)* f i'dl iii';
'i €u i" * Y* ,'i (Hazm bin ubay bin Ka'ab metewati

Mu'adz bin Jabal, sementara beliau sedang shalat mengimami
kaumnya shalat Isya'. Makn beliau membaca surah yang sangot
panjang, sementara Hqzm membawa serta unta pengangkut air untuk
minyiram tanaman) (Al Hadits).

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengenal seorang pun yang
menyebutkan nama laki-laki tersebut dalam riwayat Jabir kecuali Ibnu
Jabir." Abu Daud meriwayatkan dalam kitab ls-Sanan melalui jalur
lain dari Thalib, lalu dijadikannya sebagai riwayat Ibnu Jabir dari
Hazm sebagai pelaku kisah ini. Namun Ibnu Jabir tidak bertemu
dengan Hazm. Di samping itu disebutkan dalam riwayatnya, "shalat
Maghrib." Hal ini sama dengan perbedaan yang dinukil dalam riwayat
Al Muharib.

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, dengan
menyebutkan nama Hazim, tetapi sepertinya perubahan ini
dilakukannya sendiri. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Syahin melalui
sanadnya. Kemudian Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Ya'la, serta Ibnu
As-Sakan meriwayatkan melalui sanad shahih dari Abdul Aziz bin
Shuhaib, dari Anas, dia berkata, 'Oi 'i";"'r^) ite ,l:r'S 'f"l i3t"\ti bts
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^L; g.U" (Suatu keliko Mu'aclz seclung ,yhulal mengimami kaumnya,

lalu Haram masuk sementora ia hendak menyiram pohon kurmctnya).

Sebagian ulama menduga bahwa yang dimaksud adalah Haram
bin Milhan, paman Anas. Pendapat inilah yang ditegaskan Al Khathib
dalam kitab Al Mubhamat, akan tetapi saya tidak menemukan dalam
riwayat penyebutan nasab laki-laki tersebut. Ada pula kemungkinan
ini hanyalah perubahan dari kata "Hazm", sehingga tampaklah
keserasian semua riwayat yang ada. Nampaknya, ini juga yang
menjadi kecenderungan sikap Ibnu Abdul Barr, dimana dia
menyebutkan dalam deretan para sahabat seorang yang bernama
Haram bin Ubay bin Ka'ab, seraya menyebutkan kisah ini sebagai
kisah beliau. Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa riwayat
yang mencantumkan nama laki-laki tersebut adalah riwayat Abdul
Aziz bin Shuhaib dari Anas. Tetapi penyebutan nama bapaknya tidak
saya temukan dalam riwayat Abdul Aziz.

Sehubungan dengan nama laki-laki ini telah dinukil pendapat
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'adz bin Rifa'ah
dari seorang laki-laki Bani Salimah yang bernama Sulaim,

bahwasanya ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, e JU tl1 .,tUrr g r,-

,:5bi',i5,1.a 
1>f;iu,€:4 F i.sri d.V ,#3 d ,t ep u.wt

(Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami tetap berada dalam pekerjaan
kami hingga sore hari dan komi pun shalat. Lalu Mu'adz bin Jabal
datang. Kemudion ia menyeru untuk shalat dan kami pun
mendatanginya, namun dia memperpanjang shalat atas kami). (Al
Hadits).

Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa laki-laki yang dimaksud
mati syahid dalam perang Uhud. Dengan demikian, riwayat tersebut
tergolong mursal, karena Mu'adz bin Rifa'ah tidak hidup satu masa
dengan laki-laki tersebut.

Imam Thahawi dan Thabrani meriwayatkan melalui jalur ini dari
Mu'adz bin Rifa'ah, bahwa seorang laki-laki dari Bani Salimah... dan
seterusnya. Lalu beliau menyebutkan hadits tadi dengan jalw mursal. Al
Bazzar juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir seraya menyebutkan
nama orang tersebut, yaitu Sulaim. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Hazm
melalui jalur yang sama disebutkan bahwa nama orang tersebut adalah
Saim. Namun sepertinya ini merupakan kesalahan penukilan, wallahu a'lam.
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Sebagian ulama menyatukan riwayat-riwayat yang saling
berbeda dengan menyatakan bahwa hal itu menceritakan dua kisah
yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh adanya perbedaan versi
dalam menentukan shalat yang dilakukan saat itu; apakah ia shalat
Isya' atau shalat Maghrib. Demikian juga dengan perbedaan surah
yang dibaca; apakah surah AI Baqarah atau surah "iqtarabat as-
saa'ah'." Di tambah lagi dengan perbedaan udzur (alasan) laki-laki
tersebut; apakah karena shalat yang panjang, atau karena ia baru
selesai bekerja sehingga sangat lelah, atau karena saat itu ia hendak
menyiram kebun, atau karena ia mengkhawatirkan air yang ada di
kebunnya seperti pada hadits Buraidah. Akan tetapi cara kompromi ini
dianggap musykil, karena tidak mungkin kita berprasangka bahwa
Mu'adz bin Jabal ketika diperintahkan Nabi SAW untuk tidak
memperpanjang shalat, dia kembali memperpanjang shalatnya. Hanya
saja kemusykilan ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa
kemungkinan pada pertama kali Mu'adz membaca surah Al Baqarah.
Ketika apa yang dilakukannya itu dilarang Nabi SAW, maka beliau
membaca surah "iqtarabat as-saa'ah", dimana surah ini termasuk
surah yang panjang dibanding surah-surah yang dianjurkan oleh Nabi
SAW untuk dibaca seperti yang akan dijelaskan.

Ada pula kemungkinan larangan yang pertama disebabkan
adanya kekhawatiran apabila perbuatan tersebut akan menjauhkan
orang-orang yang baru memeluk Islam dari agama Islam. Kemudian
setelah mereka merasa tentram dalam agama ini, maka Mu'adz
mengira bahwa faktor yang melandasi larangan tersebut tidak ada,
sehingga beliau membaca surah "iqtarabat as-saa'ah", sebab dia
mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat
Maghrib. Namun ketika Mu'adz membaca surah tersebut, di antara
makmumnya ada yang memiliki kepentingan mendesak.

Sementara itu Imam An-Nawawi menyatukan riwayat-riwayat
tersebut dengan cara lain, dia menyatakan bahwa kemungkinan
Mu'adz membaca surah Al Baqarah pada rakaat pertama, maka saat
itu ada seorang laki-laki yang berbalik. Lalu pada rakaat kedua beliau
membaca surah "iqtarabat As-Sa'adah" dan ada pula seorang laki-laki
lain yang berbalik.

Dalam riwayat Abu Zubair yang dinukil oleh Imam Muslim

disebutkan , 6 "ht '6,lL'ri lUota berangkatlah seorang taki-laki di
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antara kumi). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang dimaksud

berasal dari Bani Salimah, dan juga mendukung pandangan mereka

yang mengatakan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Sulaim,
wollahu a'lam.

,y1, ,t'i-ri lmaka seorang taki-laki berbalik [putang\. Huruf

alif dan lam padat<ata,1*]r berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang

telah ada pada pikiran pendengar (Al Ahd Adz-Dzihni), akan tetapi

ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah jenis' Seakan-akan

dikatakan, "Salah seorang di antara laki-laki." Dalam riwayat Al

Ismaili disebutkan, J|Hti h') itrt (Maka seorang laki-laki berdiri

lalu berbalit). Sementara dalam riwayat Sulaim bin Hay.van, '):t^i

'* ;O *bi hj (Maka seorqng laki-laki meringkas dengan

melakukan shalat yang ringan). Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang

disebutkan oleh Imam Muslim, t:b) & 'j P ii.', J'-a,6 (Moku

seorong lakiJaki berbalik seroya memberi salam lalu shalat seorung
diri). Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa orang itu memutuskan

shalatnya. Akan tetapi Al Baihaqi menyebutkan bahw a lafazh '$
(seraya memberi salam) hanya dinukil oleh Muhammad bin Abbad
(guru Imam Muslim) sendiri dari Ibnu Uyainah. Demikian pula

dengan murid-murid gurunya Amr bin Dinar, serta murid-murid Jabir,
semuanya tidak menyebutkan perihal salam. Sepertinya dia
memahami lafazh ini menunjukkan bahwa laki-laki tersebut

memutuskan shalatnya, sebab salam merupakan pintu keluar dari
shalat. Sementara riwayat-riwayat yang lain menyatakan bahwa orang

itu hanya memutuskan keterikatan dengan imam tanpa keluar dari
shalat, bahkan ia meneruskan shalatnya sendirian.

Ar-Raf i berkata dalam kitab Syarh Al Musnad ketika
membahas riwayat Asy-Syaf i dari Ibnu Uyainah sehubungan dengan

hadits ini, iitL', ji rb i ,y] u/s luafa salah seorang laki-laki

di belakangnyo berpindah lalu shalat sendirian). Dari segi lafazh
riwayat ini mengandung kemungkinan bahwa orang itu memutuskan
shalat, kemudian berpindah dari tempat shalatnya lalu memulai shalat

sendiri. Tetapi kemungkinan ini tidak dapat diterima dari sisi syara',

t

i
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sebab shalat fardhu tidak boleh diputus setelah seseorang masuk
memulai shalat."

Atas dasar ini maka ulama madzhab Syaf i menjadikannya
sebagai dalil bahwa makmum boleh memutuskan keterikatan dengan
imam lalu menyempurnakan shalatnya sendirian. Imam An-Nawawi
membantah hal itu dengan mengatakan bahwa hadits tersebut tidak
berindikasi demikian, karena tidak ada keterangan batrwa laki-laki itu
memutuskan keterikatan dengan imam dan melanjutkan shalatnya
seorang diri. Bahkan dalam riwayat yang menyebutkan orang itu
memberi salam, terdapat petunjuk bahwa ia juga memutuskan shalat
yang dilakukannya bersama imam kemudian memulainya dari awal.
Maka, hadits itu menjadi dalil bolehnya memutuskan shalat atau
membatalkannya karena suatu alasan (udzur).

i J[5- !6i i65 (maka Mu'adz mencelanya) Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan,',.u')1v rir,, li6 (Mako seakan-akan Mu'adz

mencelanya). Yakni memberi penilaian negatif terhadap orang itu. Hal
ini diterangkan lebih jelas dalam riwayat Sulaim bin Hayyan, dengan

lafazh, "e.g ,Jl. 'iui rlC 'Ji,,t * (Hal itu sampai kepada Mu'adz,

maka beliau berkata, "Sesungguhnya ia seorong munafik.").
Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Abu Zubair. Sementara

dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, ,I ,jri si,)d U *iivi'i fjui
'f,.,r\i *'t y ir' ,* lt'l'y:tr., i', (Mereka berkata kepatlanya,

"Apakah engkau lelah menjadi orang yang munafik wohai fulan?"
Loki-laki itu berkata, "Tidak, demi Allah aku akan mendatangi
Rasulullah SAW, dan sungguh aku akon memberitahukan
kepadanya. "). Sepertinya yang pertama mengucapkan hal itu adalah
Mu'adz, kemudian sahabat-sahabatnya menyampaikannya kepada
Iaki-laki tersebut.

*t y oi,' .r,; €;Jt u.i & @oro hal iru sampai kepada Nabi

SALIa. Ibnu Uyainah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa laki-laki
tersebut yang datang menemui Nabi SAW dan mengadukan Mu'adz,
demikian pula dalam riwayat Muharib dan Abu Zubair. Sedangkan

dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, UJ5 oi\\ 'e*1 'ol ,\r;l'lui

*it &;ti; t; i;rui at,F":$ ,'d ut f ii ;&j & in' ,r,; ilr J.rJ
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d. ys Se 'd; y J*i U ,,Sui \'d, (Maka Mu'qdz barkuta,

"Apabila Subuh teluh tibu, sungguh aku akan mencerilakan hal itu
kepada Rasulullah SAW." Lalu Mu'adz menceritakannya kapada
beliau SAW, maka Nabi SAW mengirim utusan ktpado laki-laki
tersebut, dan beliau SAW bertanya, "Apaknh yqng menyebahknnmu
melakukan hal itu?" LakiJaki tersebut berknta, "Wahai Rasululloh,
aku bekcrja di atas hewan penyiram milikku...") lalu disebutkan
hadits selengkapnya. Seakan Mu'adz lebih dahulu mengadukan
perkara itu; dan ketika laki-laki tersebut datang, ia pun mengadukan

Mu'adz.

!6 , j6i (maka beliuu bersabda, "Orang yang banyctk berbuat

fitnah.,."1. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, t3.if "ofli

(Apakah engfuiu akan menjadi orqng yang banyak,berbuat .fitnah).

Kemudian Al Muharib memberi tambahan lafazh,Wi (Tiga luli).

tSrt ,j6 '1i (arau beliau mengatakan, "Pembuat fitnah")
Keraguan dalam kalimat ini berasal dari perawi. Dalam riwayat Abu

Zubair dikatakan, 12,,6 t:t<i 'Oi U-;t (Apakah englcau hendak menjacli

pembuat fitnah). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits

Mu'adz bin Rifa'ah disebutkan, g.tt 'J3 f lti, $ (Wahai Mu'adz,

janganlah engkau me4jadi,pe,mbuat fitnah). Kemudian dalam hadits

Anas diberi tambahan,'grJy I (Janganlah engkau memperpaniang

(shalat) atas mereka).

Adapun makna fitnah dalam hadits ini, yaitu bahwa
memperpanjang shalat menyebabkan orang-orang keluar dari shalat

dan menjadikan mereka tidak menyukai shalat jamaah. Al Baihaqi
meriwayatkan dalam pembahasan tentang "Asy-Syu'ab" dengan sanad

yang shahih dari Umar, dia berkata, ifi o|fi ,'osE 1' Jl ftat; I

y "i 6 &i'e. e atlit 6ar e ii,5 661 (Jangantah t<atian

menjadil<an hamba-hamba Allah SW meniadi benci kepada-Nya,

yaitu salah seorang di antara kalian menjadi imam lalu
memperpanjang shalat, hingga menimbulktn rosa benci pada merekn

(malctnum) terhadap apa yang mereka lakukan\.
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Ad-Dawudi berkata, "Tidak tertutup kemungkinan bahwa yang

dimaksud dengan lafazh il6 adalah 'penyiksa' yakni ia menyiksapara

makmum dengan shalatnya yang lama. Makna seperti ini juga terdapat

dalam firman Allah SWT surah Al Buruuj ayat 10, q'ilr trrt;-it'01.
(Sesungguhnyo orong-orqng yang berbuat /itnah terhadap orang-
orang mukmin) dikatakan bahwa maknanya adalah menyiksa mereka."

ui,lrri ,t ,s"k ',:a .J5;5 ?'ri 'q ii*, L';i1 ldan betisu

memerinlahkon untuk membaca dua surah sedang di antora surah-
surah mufashshal. Amr -yakni lbnu Dinqr- berkata, "Aku tidak ingal
keduanya"). Sepertinya Amr bin Dinar mengatakan hal ini ketika
sedang meriwayatkan hadits tersebut kepada Syu'bah karena dalam

riwayat Sulaim bin Hayyan dari Amr dikatakan, 66b') o:aft'f;|
6fj 1l\t etr';t *rj (Bacalah wasy-syctmsi wa dhuhaaha don

sabbihisma robbikal a'loa atau yang sepertinya).

Kemudian dia berkata dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dinukil
oleh Imam Muslim, t,i(;'fil] r$iVr, (Bacalah yang ini... dan

bacalah yang ini...). Ibnu Uyainah berkat4 "Aku berkata kepada
Amr, sesungguhnya Abu Zubair telah menceritakan kepada kami

bahwa beliau SAw bersabda, *rj ,#- ri1 Jiilrl 66b) y*tluriVl-

;l\ et"'Vr (Bacalah wasy-syamsi wa dhuhaaha, wallaili idzaa

yaghsyao dan sabbihisma rabbikal a'laa))' Amr berkata, "Sama
seperti ini."

Hal itu dinyatakan secara tegas oleh Muharib dalam riwayatnya
dari Jabir. Kemudian dalam riwayat Al-Laits dari Abu Zubai yang
dikutip oleh Imam Muslim dinyatakan, di samping tiga surah tadi
disebutkan pula surah iqra bismirabbika alladzi khalaq (Al 'Alaq).
Ibnu Juraij memberi tambahan "Wadhdhuhaa" dalam riwayatnya dari
Abu Zubair, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq. Dalam
riwayat Al Humaidi dari Ibnu Uyainah, disebutkan di samping tiga
surah di atas disebutkan pula "Wossamqo'i dzoatil buruuj" dan"Was-
samaa'i wath-thaariq". Adapun sehubungan dengan surah-surah
mufashshal telah dinukil sejumlah pendapat seperti yang akan
diterangkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an, dan yang
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paling benar di antara pendapat-pendapat itu adalah dimulai dari surah
'Qaaf hingga surah terakhir dalam Al Qur'an.

hlji (sectang). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah "yang

pertengahan", sementara contoh surah yang disebutkan merupakan
surah-surah pendek. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah
"yang serasi" yakni yang sesuai dengan keadaan di antara surah-surah
mufashshal.

Hadits ini telah dijadikan dalil sahnya seorang yang shalat
fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunah, atas dasar bahwa
niat Mu'adz pada shalat yang pertama (yakni yang dilakukannya
bersama Nabi SAW) adalah niat shalat fardhu, sementara pada
kesempatan yang kedua (yakni saat mengimami kaumnya) adalah niat
shalat sunah. Hal ini didukung oleh riwayat Abdurrazzaq, Asy-Syaf i,
Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni serta selain mereka, melalui jalur
periwayatan Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, dari Jabir sehubungan

dengan hadits di bab ini yang mana diberi tambahan, &j Ly U e
"'rU-; 

6nAm itu merupakan shalat sunah baginya dan shalat fardhu
bagi pqrq makmum). Hadits ini adalah hadits shahih, para
periwayatnya adalah perawi dalam Shahih Bukhari.Ibnu Juraij telah
menyatakan secara tegas -dalam riwayat Abdunazzaq- bahwa ia
mendengar riwayat itu langsung .dari gurunya. Dengan demikian,
hilanglah dugaan bahwa Ibnu Juraij melakukan tadlis (penyamaran)

dalam riwayat ini. Maka perkataan Ibnu Al Jauzi bahwa hadits ini
trdak shahih, tidak dapatditerima. Sementara perkataan Ath-Thahawi
bahwa Ibnu Uyainah telah menukil hadits ini melalui Amr dengan
lafazh yang lebih lengkap, tanpa menyebutkan keterangan tambahan

tadi, juga tidak mempengaruhi keorisinilan hadits tersebut, karena

Ibnu Juraij lebih senior daripada lbnu Uyainah dan ia lebih dahulu
belajar kepada Amr dibanding Ibnu Uyainah. Seandainya tidak
demikian, maka tambahan tersebut berasal dari orang tsiqah
(terpercaya) dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih
tsiqah darinya atau lebih banyak jumlahnya, sehingga tidak perlu
tawaqquf (tidak menentukan pendapat) dalam menyatakan ke-
shahihan-nya.

Adapun penolakan Ath-Thahawi bahwa kemungkinan lafazh
tersebut berasal dari perawi (mudraj), maka dapat dikatakan, "Kaidah

344 - FATIIT'L BAARI



dasar mengatakan bahwa lafazh dalam suatu hadits tidak dapat

dikatakan sebagai lafazh perawi (mudraj) kecuali ada bukti yang

kuat." Kalimat apa saja yang digabungkan ke dalam hadits harus
dinyatakan sebagai bagian hadits, khususnya apabila dinukil melalui
dua jalur periwayatan yang berbeda sebagaimana riwayat di tempat
ini, karena Imam Syafi'i telah menukil hadits tersebut melalui jalur
lain dari Jabir disertai riwayat pendukung dari Amr bin Dinar, dari
Jabir.

Sedangkan perkataan Ath-Thahawi bahwa yang demikian itu
hanyalah dugaan dari Jabir juga tidak dapat diterima, sebab Jabir
termasuk salah seorang yang shalat bersama Mu'adz, sehingga harus
dipahami bahwa ia mendengar hal itu dari Mu'adz. Kita tidak boleh
berprasangka bahwa Jabir menceritakan sesuatu dari seseorang tanpa
menyaksikannya sendiri, kecuali apabila orang itu memberitahukan
sesuatu itu kepadanya.

Sikap para ulama dalam madzhab kami yang mendukung
keterangan tambahan dalam riwayat tersebut dengan dalil sabda beliau
SAW, "Apabila qomot untuk shqlat telah dilakukan, maka tidak ada
shalat kecuali shalat fardhz", bukanlah dalil yang kuat. Sebab intinya
hanyalah larangan untuk melakukan shalat selain shalat yang
karenanya qamat dilakukan, tanpa ada hubungannya dengan urusan
niat fardhu atau sunah. Apabila hadits tersebut mengharuskan niat
shalat fardhu, niscaya Mu'adz dilarang untuk shalat mengimami
kaumnya (shalat fardhu). Demikian halnya dengan pendapat sebagian
ulama dalam madzhab kami yang tidak membolehkan untuk menduga
bahwa Mu'adz meninggalkan keutamaan shalat fardhu di belakang
imam paling utama serta di masjid yang sangat utama. Pernyataan ini
meski mengandung unsur yang mendukung pendapat mereka
(bolehnya bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat
sunah), namun pendapat lain yang menyalahinya bisa saja
mengatakan, "Jika yang demikian itu berdasarkan perintah Nabi
SAW, maka tidak ada halangan bagi Mu'adz untuk mendapatkan
keutamaan karena bermakmum kepada beliau SAW."

Pendapat yang serupa adalah pendapat Al Khathtabi, dia

mengatakan bahwa lafazhlsya' 1'rr:Jr) dalam kalimat 4t t ;td" og

ir4r p': iO iO, ,{* (dia shalar Isya' bersomq Nabi SAl4) pada

hakikatnya adalah shalat Isya' (fardhu), maka tidak boleh dikatakan
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bahwa Mu'adz meniatkan shalat tersebut sebagai shalat sunah.

Karena, bagi orang yang tidak sependapat dengannya akan

mengatakan, "Apa yang dikatakannya tidak menafikan bahwa Mu'adz

meniatkan shalat sunah bersama Nabi SAW". Adapun perkataan Ibnu

Hazm, "sesungguhnya pendapat yang tidak membolehkan seseorang

yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada imam yang

shalat sunah, mereka tidak memperbolehkan juga bagi orang yang

sedang shalat fardhu untuk meniatkannya sebagai shalat sunah apabila

qarnui telah dilakukan. Lalu bagaimana mereka mengatakan Mu'adz

melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mereka

sendiri?" Apabita pernyataan ini benar, maka akan menjadi kritik yang

sangat tajam. Namun jawaban yang paling selamat adalah berpegang

dengan keterangan tambahan yang telah disebutkan'

Adapun perkataan Ath-Thahawi yang menyatakan bahwa

perbuatan Mu'adz tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak

terdasarkan perintah Nabi SAW dan taqrir (persetujuan) beliau SAW,

maka untuk menjawabnya dapat dikatakan bahwa para ulama tidak

berselisih, jika pendapat seorang sahabat tidak diselisihi oleh sahabat

lainnya, maka pendapat tersebut dapat dijadikan hujjah. Demikian
juga halnya dengan masalah ini, karena orang-orang yang diimami

tteh uu'adz saatitu adalah para sahabat Nabi sAw. Di antara mereka

terdapat tiga puluh orang yang mengikuti perjanjian Aqabah dan

empat puluh orang yang mengikuti perang Badar, sebagaimana

dikatakan oleh Ibnu Hazm. Lalu Ibnu Hazm menegaskan bahwa tidak

dinukil dari seorang sahabat perkataan yang melarang perbuatan

demikian, bahkan pendapat yang membolehkannya telah dinukil dari

Umar,Ibnu Umar, Abu Darda', Anas dan selain mereka'

Ath-Thahawi berpendapat, "Apabila semua argumentasi di atas

dapat diterima, tetap tidak dapat dijadikan hujjah, karena ada

kemungkinan perbuatan itu dilakukan ketika dibolehkan

melaksanakan shalat fardhu dua kali." Kemudian hukum ini dihapus

(mansukh). Ibnu Daqiq Al Id menanggapi pendapat Ath-thahawi

d"ng* mengatakan bahwa pernyatakan itu berkonsekuensi

menetapkan penghapusan suatu hukum berdasarkan kemungkinan,

padahai yang-demikian tidak diperbolehkan. Untuk itu, yang menjadi

Leharusan iauhn mengemukakan dalil atas dakwaan adanya

pengulangan shalat fardhu. Demikian komentar lbnu Daqiq'

I
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Sepertinya lbnu Daqiq Al Id tidak sempat meneliti kitab Ath-
Thahawi, karena dalam kitab itu beliau telah menyebutkan dalil
mengenai persoalan tadi, yaitu hadits lbnu Umar yang dinisbatkannya

kepada Nabi SAW , G'; iflt e. al'Ut ffu 1 (Jongctnlah kalian

melakukan satu shalat dua kali dalam satu hari). Dari jalur lain

dengan sanad mursal disebutkan, 'j'€.'; e u';:;- ri€ 4,at pf tl

e6s U.i & *'t:o i' t* ',;t e o'M (Sesungguhnya

penduduk Aliyah biasa shalat di rumah-rumah mereka, kemudiqn
mereka shalat bersama Nabi SAI(. Lalu hal ini sampai kepada Nabi
SAW don beliau pun melarongnya). Meskipun riwayat ini shahih,
namun untuk dijadikan dalil yang mendukung apa yang dikatakannya
nampaknya kurang tepat, karena ada kemungkinan larangan

melakukan shalat dua kali tersebut adalah apabila keduanya diniatkan
sebagai shalat fardhu. Kemungkinan ini yang ditegaskan oleh Al
Baihaqi untuk menyatukan dua hadits yang nampak bertentangan.
Bahkan apabila seseorang mengatakan bahwa larangan tersebut telah
dihapus (mansukh) oleh hadits Mu'adz, maka perkataannya tidak jauh

dari kebenaran. Dalam hal ini tidak boleh mengatakan bahwa kisah
Mu'adz terjadi lebih dahulu, karena Mu'adz sendiri meninggal pada

perang Uhud. Sedangkan perang Uhud terjadi pada akhir tahun ketiga
setelah hijrah, sehingga tidak ada halangan bila larangan tersebut

dikeluarkan pada tahun pertama dan penghapusannya terjadi pada

tahun ketiga. Di samping itu, Nabi SAW telah bersabda kepada dua

orang laki-laki yang tidak turut shalat bersama beliau SAW, t;)e rSl

yu 6 wy';;; M !*'r* qi e 6.6t e,(Anabita kotian

berdua telah shalot di tempat tinggal kalian, kemudian mendatangi
masjid jamaah maka shalatlah bersamo merekn, karena shalat itu
bagi kalian berdua adalah sebagai shalat sunah). Riwayat ini dinukil
para penulis kitab Sunan dari hadits Yazidbin Al Aswad Al Amiri dan

di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Kejadian ini
berlangsung pada haji Wada' di masa-masa akhir kehidupan
Rasulullah SAW.

Dalil yang membolehkan perbedaan niat antara makmum dan

imam adalah perintah Nabi SAW kepada orang-orang yang hidup
sesudahnya, di saat para penguasa telah mengakhirkan pelaksanaan

-!.
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shalat dari waktunya. Beliau bersabda, 'j *'jt e E.'; e 6";r:"

y6'# o"&t (Lakukantah shalat itu di rumah-rumah kamu tepat

pada waktunya, kemudian jadikanlah shalut kalian ber.sama mereka
sebagai shalat sunah).

Sedangkan perkataan Ath-Thahawi bahwa Nabi SAW telah
melarang Mu'adz melakukan perbuatan tersebut berdasarkan

sabdanya dalam hadits Sulaim bin Harits, *"X';)X'tt g; 4,Zl oi r:'1

(Engkau boleh memilih antara shalat bersamaku atau engknu
meringankan shalat bersama mereka). Lalu dia mengklaim bahwa
makna sabda tersebut adalah, "Engkau boleh memilih antara shalat
bersamaku dan tidak shalat mengimami kaummu, atau engkau
meringankan shalat bersama kaummu dan tidak shalat bersamaku".
Sungguh suatu pernyataan yang membutuhkan analisa lebih
mendalam, sebab bagi yang tidak sependapat dengannya akan
mengatakan bahwa makna sabda Nabi SAW tersebut adalah, "Engkau
boleh memilih antara shalat bersamaku saja jika tidak mau
meringankan shalat bersama kaummu, atau engkau shalat ringan
bersama kaummu dan juga shalat bersamaku". Makna terakhir ini
lebih baik daripada apa yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, karena
keringanan dihadapkan dengan sikap meninggalkan keringanan pula,
dan merupakan perkara yang diperselisihkan.

Adapun sikap sebagian ulama mendukung bahwa hukum yang
terdapat dalam hadits Mu'adz telah dihapus (mansukh), dengan alasan
bahwa shalat Khouf terjadi berkali-kali dengan tata cara pelaksanaan
yang sangat berbeda dengan shalat dalam kondisi normal. Apabila
orang yang shalat fardhu boleh bermakmum kepada imam yang
melaksanakan shalat sunah, niscaya Nabi SAW akan shalat
mengimami mereka berkali-kali,56 dengan tata carayang sama dengan
shalat saat kondisi normal; dan karena Nabi SAW tidak melakukannya
maka menunjukkan bahwa hal itu merupakan perbuatan yang
dilarang.

Sebagai jawabannya, telah dinukil suatu berita yang dapat
dipertanggungjawabkan bahwa Nabi SAW pernah shalat Khauf
sebanyak dua kali mengimami para sahabatnya, sebagaimana dinukil

tt'Yukni 
Nabi SAW akan mengimami setiap kelompok dari para sahabatnya- pcncr.i.
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oleh Abu Daud dari Abu Bakrah. Riwayat serupa dinukil pula oleh
Imam Muslim dari hadits Jabir. Adapun sikap beliau SAW yang shalat
mengimami mereka dengan tata cara yang berbeda dengan shalat
dalam kondisi normal bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang
demikian itu diperbolehkan.

Sedangkan perkataan sebagian ulama bahwa perbuatan Mu'adz
tersebut didukung oleh kondisi darurat karena kurangnya penghafal Al
Qur'an saat itu, merupakan pernyataan yang tidak mempunyai
landasan yang kuat, sebab batas minimal yang dibaca dalam shalat
adalah yang dihafal mayoritas sahabat. Adapun selebihnya tidak dapat
dijadikan alasan untuk melakukan hal yang terlarang dalam shalat
menurut syara'.

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Dianjurkan meringankan pelaksanaan shalat untuk
menyesuaikan dengan kondisi makmum. Adapun pendapat
mereka yang membolehkan imam untuk memperpanjang shalat
apabila mengetahui bahwa makmum ridha dengan hal itu, cukup
rumit bila dihadapkan pada kenyataan dimana imam terkadang
tidak mengetahui kondisi makmum yang datang setelah imam
masuk dalam shalat, sebagaimana kejadian yang tercantum

. dalam hadits bab ini. Dengan demikian memperpanjang shalat
adalah makruh hukumnya secara mutlak, kecuali bila jamaah
tersebut adalah orang-orang terisolir. Mereka semua ridha bila
shalat diperpanjang, dan shalat itu dilakukan di suatu tempat
yang tidak akan ada seorang pun selain mereka yang turut
bergabung.

Kebutuhan yang bersifat duniawi dapat menjadi alasan untuk
memendekkan shalat.

Diperbolehkan melakukan satu shalat dua kali dalam sehari.sT

57 Perkara ini tidak dapat dipahami tanpa batasan tertentu, bahkan sesungguhnya
diperbolehkannya hal itu apabila mendapat justifikasi syar'i; seperti seseorang yang shalat di
suatu jamaah kemudian ia hadir pada jamaah yang lain, maka ia disyariatkan melakukan
shalat kembali karena adanya perintah mengenai hal itu seperti yang terdapat dalam hadits-
hadits shahih. Demikian pula halnya dengan seorang imam rawatib (tetap) bagi .iamaah kedua.
sebagaimana pada kisah Mu'adz.

2.

J.
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4. Makmum boleh memutuskan keterkaitan dengan imam karena

suatu udzur (alasan syar'i). Namun jika tanpa adanya suatu

udzur, maka sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk
membolehkannya, namun pandangan mereka mendapat kritik
dari ulama yang lain. Ibnu AI Manayyar berkata, "Apabila benar

demikian maka perintah untuk para imam agar meringankan
shalat kehilangan faidahnya." Tapi perkataan ini masih perlu
ditanggapi, karena faidah perintah meringankan shalat adalah

untuk melestarikan shalat jamaah. Hal itu tidak menafikan
bolehnya shalat sendirian. Serupa dengan ini sikap sebagian

ulama yang menjadikan kisah di atas sebagai dalil akan

waj ibnya shalat jamaah.

Boleh melaksanakan shalat sendirian di masjid yang sedang

dilaksanakan shalat jamaah di dalamya karena suatu udzur.

Dalam hadits ini terdapat bentuk pengingkaran yang sangat

halus, karena pengingkaran tersebut diungkapkan dalam bentuk
pertanyaan.

Hukuman peringatan diberikan sesuai dengan keadaan.

Hukuman peringatan boleh diwujudkan hanya dalam bentuk
perkataan.

Boleh mengingkari perkara-perkara yang tidak disukai. Adapun
diulanginya pengingkaran tersebut sampai tiga kali adalah untuk
memberi penegasan. Dalam pembahasan tentang "ilmu" telah
dijelaskan bahwa apabila berbicara beliau SAW mengulangi
perkataannya hingga tiga kali.

Orang yang secara lahiriah telah melakukan kesalahan

diperbolehkan untuk mengemukakan alasan'

Boleh mengecam orang yang telah melakukan kesalahan, meski

ia memiliki alasan tersendiri, dengan tujuan agar orang lain
tidak melakukan kesalahan serupa. Lalu orang yang mengecam

tersebut tidaklah tercela bila tindakannya dilandasi oleh suatu

penafsiran.

Meninggalkan shalat jamaah merupakan perbuatan orang-orang

munafik.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

lt.
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61. Imam Meringankan Shalat Saat Berdiri dan
Menyempurnakan Ruku' serta Sujud

:re'*';t\ jy,u''Ji', U yt ,,Ss *', ui ';t; o_,i ?
y ilt Jt" ^)tt J;,'q?, 6 ,A. J4 ? :* loi i, ;tt;st

t.--Lt/zlac /4. . c ..t . ,/o t,- o t , zc. tc ,r..'. e..( -i. o.

*\J JF f>.lt :..)tr f J:,e3t a;.e l4be J;,t a)osy € *)
.?at $'r';srr ;iJ*;r'&.'r*';lr;'tro /6t. & t1

702. Dari Abu Mas'ud bahwa seorang laki-laki berkata, "Demi
Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengikuti shalat
Subuh dikarenakan si fulan memperpanjang shalat atas kami." Maka,
aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyampaikan nasihat
dengan kemarahan yang lebih hebat daripada hari itu. Kemudian
beliau bersabda, "Sesungguhnya di antora kalian ada yang membuat
orang menjauh. Maka barangsiapa di antoro kalian shalat
mengimami manusia hendaklah ia meringankan (shalatnya), karena
di antara mereka ada yang lemah, orang tua dan ada yang memiliki
kepentingan."

Keterangan Hadits:

(Bab imam meringankan shalat soat berdiri dan
menyempurnakan ruku' serla sujud) Al Karmani berpendapat bahwa
sepertinya Imam Bukhari mengatakan, "Bab meringankan shalat tanpa
meninggalkan satu pun di antara kewajiban-kewajiban shalat. Ini

merupakan penafsiran dari lafazh hadits, 'ii9;it (Henttaklah ia

meringankan fshalotnyaJ). Karena beliau SAW tidak memerintahkan
meringkas shalat yang menyebabkan rusaknya shalat."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengkhususkan
meringankan shalat pada waktu berdiri, padahal lafazh hadits
memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu dimana dikatakan,
'):4 (Henctaklah ia meringankan fshalatnyal. sebab pada

umumnya yang lama adalah waktu berdiri. Adapun gerakan lainnya,
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tidak menyulitkan bagi seorang pun untuk melakukannya dengan
sempurna. Sepertinya Imam Bukhari memahami hadits bab ini dalam
konteks kisah Mu'adz, dimana perintah untuk meringankan pada kisah
tersebut khusus berkenaan dengan bacaan dalam shalat." pernyataan
ini diikuti oleh lbnu Rasyid dan lainnya.

Menurut saya, sepertinya Imam Bukhari hendak mensinyalir
lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits yang
beliau sebutkan, sebagaimana kebiasaannya. Adapuh kisah Mu,adz
berbeda dengan hadits di tempat ini, sebab kejadian pada kisah
Mu'adz berlangsung pada waktu shalat Isya' di Bani Salimah, dan
yang menjadi imam saat itu adalah Mu'adz. Sedangkan kejadian
dalam hadits di atas berlangsung pada waktu shalat Subuh di masjid
Quba'. Oleh karena itu, sungguh keliru mereka yang mengatakan
bahwa imam yang dimaksud pada hadits ini adalah Mu'adz. Bahkan
yang menjadi imam dalm peristiwa ini adalah Ubay bin Ka,ab,
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la melalui sanad hasan dari
Isa bin Jariyah, dari Jabir, dia berkata, ,;t ,f\ ri-;, f ;';i AS

S,A.tQ;,aLt'^; r*,61),;lr,.{ tr:-rr 4 iu'd;',yi,*-* i,r.i -€;Ltt

tsx ixi' ;r, ,itisr ;rai; *h,',p ,4, d6'Jt:*"i ,y i
*'ol,i,6 "j yt e.|-^aat Ji ,? p, f in, ,* 'npr ;.^aii ,gi

ydt tii p.tt'4:r, :;iidt"{.t'otj ,\r:i|'i":t tty ;f
(Ubay bin Ka'ab biqsa shalot mengimami penduduk Quba', lalu dia
memulai bacaan dengan surah yang panjang. Kemudian seorang
pemuda dari kalangan Anshar masuk dalam shalat tersebut. Ketikn
pemuda tadi mendengar Ubay memulai bacaan dengan surah
tersebut, mako pemuda itu berbalik dari shalatnya. Ubay marah lalu
mendatangi Nabi SAW untuk mengadukan perihal pemuda itu. Lalu
pemuda tersebut datang pula mengadukan Ubay, maka Nabi SAW
marah hingga kemarahan tampak di wajahnya. Beliau bersabda,
"Sesungguhnya di qntara kalian ada yang membuat orang menjauh.
Apabila kalian shalat menjadi imsm hendaklah knlian meringanknn
(shalat). lrarena sesungguhnya di belaknng knliqn ada yang lemqh,
orang tua dan orqng sakit serta orang yang memiliki kepentingan. ").

Riwayat ini memberi keterangan bahwa maksud lafazh hadits

bab ini, "ori 
7,p U (Karena sikap fulan yong memperpaniang
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(shalat) atas kami) yakni saat membaca. Dengan demikian, telah
diketahui nama imam serta tempat peristiwa tersebut terjadi. Dalam

riwayat Ath-Thabrani dari hadits Adi bin Hatim disebutkan , '# 6i'6
S'{'JJq e'f), (Barangsiapa yang mengimami kami, maka hendaknya

menyempurnakan ruku' don sujud).

Adapun perkataan Ibnu Al Manayyar bahwa menyempurnakan
ruku' dan sujud tidaklah terasa berat bagi seorang pun, nampak
kurang tepat. Karena apabila yang dimaksud adalah batas minimalnya,
maka hal ini merupakan suatu kemestian. Sedangkan apabila yang

dimaksudkan adalah kesempurnzlan secara maksimal, maka hal ini
cukup berat. Dalam hadits Al Bana' disebutkan bahwa lama beliau
SAW berdiri adalah sama dengan lama ketika ruku' dan sujud.

Vt'Oi (bahwasanya seorong laki-laki) Saya belum menemukan

keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud, dan salahlah orang
yang mengatakan bahwa ia adalah Hazm bin Ubay bin Ka'ab. Sebab,
peristiwa Hazm terjadi bersama Mu'ad, bukan bersama Ubay bin
Ka'ab.

ar.Ar ailu ",* ?t, rfl tsesunSsuhnya aku tidak turut shalat

Subuh) Yakni aku tidak ikut melaksanakannya dengan berjamaah
karena panjangnya pelaksanaan shalat tersebut. Dalam riwayat Ibnu

Mubarak di bagian "Al Ahkam" disebutkan, ';U\ ,il isrl (Demi

Allah, sesungguhnya aku tidak turut serta...), yakni dengan tambahan

lafazhsumpah (f il.
Hadits ini memberi keterangan bahwa hal itu diperbolehkan,

sebab Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan laki-
laki tersebut. Dalam pembahasan tentang ilmu pada bab "Marah

Dalam Masalah Ilmu" disebutkan dengan lafazh,ifr.Llr lrii itii I uil
(Sesungguhnya aku hampir-hompir tidak sempat mendapatkan
shalat).

Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah; laki-laki itu telah
mengetahui kebiasaan imam yang memperpanjang shalat, sehingga
hal ini menyebabkannya tidak datang pada awal waktu pelaksanaan
shalat karena ia yakin shalat akan berlangsung lama. Berbeda apabila
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pelaksanaan shalat tersebut tidak lama, karena kondisi demikian
memaksanya untuk segera datang pada awal waktunya. Dengan
kebiasaan imam yang shalat lama, maka laki-laki tersebut
menyibukkan diri untuk memenuhi sebagian kepentingannya, baru
kemudian datang menuju shalat. Akibatnya terkadang ia mendapatkan
shalat dan terkadang pula tidak sempat mendapatkannya. Oleh karena
itu ia mengatakan, "Hctmpir-hampir uku tidak mendopcttkan shalat
karena sikap si fulan yeng memperpanjctng (shalat) atas kfimi", yakni
disebabkan pelaksanaan shalat yang sangat lama.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya menyebut shalat
Subuh dengan shalat ghadah (shalat di pagi hari). Sementara dalam

riwayat Sufyan yang akan disebutkan tercantum, Pt e :#t f
(tidctk dapat mengikuti shalat saat fajar). Hanya saja shalat ini
disebutkan secara khusus karena umumnya bacaan pada shalat Fajar
cukup panjang, di samping itu waktu setelah selesai melaksanakan
shalat Fajar (Subuh) merupakan waktu untuk memulai pekerjaan bagi
mereka yang akan bekerja.

',s'1 geOin hebat) Kemungkinan penyebab kemarahan beliau

adalah adanya pelanggaran terhadap nasihat atau kelalaian imam
tersebut untuk mempelajari apa yang seharusnya ia ketahui. Demikian
menurut Ibnu Daqiq Al Id. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi oleh
muridnya yang bernama Abu Al Fath Al Ya'mari dengan mengatakan
bahwa pernyataan itu berkonsekuensi adanya pemberitahuan
sebelumnya. Ia berkata pula, "Kemungkinan maksud dari sikap beliau
SAW dalam menampakkan kemarahan adalah untuk menarik
perhatian para sahabatnya terhadap apa yang akan disampaikannya,
agar mereka mendengar dengan perhatian yang serius sehingga tidak
ada lagi yang mengulangi kesalahan serupa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal ini merupakan pendapat

yang paling baik sehubungan dengan sebab yang mendorong beliau
untuk menampakkan kemarahan. Adapun pernyataan bahwa
kemarahan saat itu lebih hebat dari biasanya, maka penyebabnya

adalah seperti yang dikatakan pada kemungkinan kedua (lalai
mempelajari apa yang seharusnya diketahui).

..1.,,), "-.i*-'5u,- ts!(sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat

orang jiuhl Di sini terdapat penafsiran terhadap maksud "fitnah" yang
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tersebut dalam hadits Mu'adz. Ada kemungkinan kisah Ubay
berlangsung setelah kisah Mu'adz. Oleh sebab itu, di sini
menggunakan kalimat dalam bentuk jamak (plural), sementara dalam
kisah Mu'adz menggunakan kalimat dalam bentuk tunggal (singular).
Demikian pula penyebutan kemarahan beliau SAW yang tidak
disinggung dalam kisah Mu'adz. Berdasarkan keterangan ini maka
kemungkinan pertama yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al Id
mendapat tempat.

''ir45 (hendaklah ia meringankan) Ibnu Daqiq Al Id berkara,

"Masalah memanjangkan dan meringankan termasuk perkara yang
sangat relatif. Terkadang sesuatu terasa lama bagi suatu kaum namun
tidak demikian bagi yang lain." Dia melanjutkan, "Adapun perkataan
para pakar hukum Islam bahwa imam tidak boleh membaca tasbih saat
ruku' dan sujud lebih dari tiga kali, tidaklah bertentangan dengan
riwayat yang dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau membaca lebih
dari jumlah tersebut, sebab semangat para sahabat untuk meraih
kebaikan menyebabkan bacaan tersebut tidak dianggap panjang
menurut mereka."

saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa sumber paling tepat untuk
menentukan batasan meringankan shalat adalah hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari utsman bin Abu Al
Ash bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, 7'9r ,ljit1 lt iil Ut

W\(Engkau adalah imam kaummu, maka jadikanlah orang yang

paling lemah di antara mereka sebagoi standar). Sanadnya hasan,
terdapat dalam Shohih Muslim.

'&.'ry (karena sesungguhnyo di antara mereka)Dalam riwayat

Sufyan disebutkan, 'o7b 'tt$ 
lXorrno sesungguhnya di belakangnya).

Ini merupakan alasan bagi perintah yang dikemukakan sebelumnya.
Konsekuensinya apabila di antara makmum tidak ditemukan orang
yang memiliki sifarsifat seperti yang diterangkan dalam hadits, maka
tidak dilarang untuk memperpanjang shalat. Namun bantahan
kesimpulan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu adanya
kemungkinan datangnya orang yang memiliki salah satu di antara
sifat-sifat tersebut.
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Al Ya'mari berkata, "Sesungguhnya hukum itu dikaitkan
dengan hal-hal yang bersifat umum, bukan hal-hal yang jarang terjadi.
Untuk itu, imam harus meringankan shalat tanpa membedakan kondisi
yang ada." Dia melanjutkan, "Hal ini sama seperti syariat meringkas
shalat (shalat qashar) saat safar, dimana alasan yang menyebabkannya
adalah adanya kesulitan yang dihadapi dalam bepergian itu. Meskipun
kesulitan tidak ditemukan, meringkas shalat tetap disyariatkan, ini
mengingat umumnya kondisi dalam bepergian adalah sulit. Demikian
halnya masalah yang kita bahas di sini."

;.:tt ';i:dr (orang yang lemah dan tua) Demikian yang

dinukil oleh kebanyakan perawi, sementara dalam riwayat Sufyan

dalam pembahasan tentang "ilmu" disebutkan, ti,iJ,a)\ ,;*lt'e'ty
(Karena sesungguhnyo di antarct mereka ada yang sakit don lemah).
Nampaknya yang dimaksud "orang yang lemah" dalam riwayat
Sufyan adalah "orang yang sakit", karena di sana ada orang yang
lemah fisik seperti kurus dan lanjut usia (tua). Pembahasan
selanjutnya akan diterangkan pada bab berikutnya.

62. Jika Seseorang Shalat Sendirian, Hendaknya ia
Memanjangkan Shalatnya Sesuai Kehendaknya

FLi .u tifr,:Sit, &r,'a*2r & L,;,
- c,r' o'

.rC t" J'rYXi o*tl

703. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW O.*"Ua",
"Apabila salah seorang di antora kalian shalat mengimami manusia
maka hendaklqh ia meringankan (^shalatnya), karena sesungguhnya di
antora mereka ada yang lemah, sakit dan orang tua. Apabila ia shalat
untuk dirinya sendiri, maka hendaknya memanjangknn sebagaimana
yang ia kehendaki."

,-1A.a.att

€Li ,*r;l:)u $s & otJr ,* ilt J;,
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Keterangan Hadits:

(Bab Jika seseorang shalat sendirian, hendaknya ia
memanjangkon shslatnya sesuoi kehendaknya) Imam Bukhari ingin
menjelaskan bahwa perintah untuk meringankan shalat adalah khusus
bagi imam shalat. Adapun orang yang shalat sendirian tidak termasuk
dalam perintah tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang
seseorang yang memanjangkan shalat hingga waktu berakhir, seperti
yang akan kami jelaskan.

4b Lrl]''tr (orang yang lemah dan sakit) Maksud "orang

Iemah" dalam hadits ini adalah lemah secara fisik, sedangkan "orang
sakit" adalah orang yang menderita penyakit tertentu.

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui
jalur lain dari Abu Zinad dengan lafazh, '1:rt'4t, (Anak kecil dan

orong tua).lmam Thabrani memberi tambahan dari hadits Utsman bin

Abi Al ash, g"tsrj $A$ Q4tanita hamil dan menyuszi). Kemudian

Ath-Thabrani menukil pula dari hadits Adi bin Hatim dengan lafazh,' r xAtt (Dan orang yang sedang melakukan perjalanan). Adapun

lafazh yang telah disebutkan dalam hadits Abu Mas'u d, e;rAr v]
(orang yang memiliki kepentingan) sesungguhnya mencakup semua
sifat yang disebutkan tadi.

sb 6 i:# (hendaklah memanjangkannya sebagaimana yang

ia kehendoti) Imam Muslim meriwayatkan dengan lafazJ., 'r.8 di
it3 (Hendaklah shalat sebagaimano yang ia kehendaki), yakni

meringankan atau memperpanjang. Hal ini dijadikan dalil bolehnya
memanjangkan bacaan meski waktu shalat telah habis. Demikian
pandangan yang benar menurut sebagian ulama madzhab kami,
namun masih perlu dipertanyakan, karena pandangan tersebut
bertentangan dengan keumuman sabda Nabi SAW dalam hadits Abu

Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ?T- iri U"ft ;Sl.

,s)!lt -li FU e ayiar (Sesungguhnya yang dinamaknn

melalaikan adalah seseorang mengakhirkan shalat hingga masuk
waktu shalat yang lain).
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Apabila terjadi kontroversi antara maslahat (kebaikan) dan
mu.f;udat (kerusakan), yakni mashalat karena melakukan shalat
sesempurna mungkin dengan cara memperpanjang bacaan dan
mafsadat karena melakukan shalat di luar waktu yang ditentukan,
maka meninggalkan mafsadat harus lebih didahulukan. Keumuman
hadits bab ini dijadikan dalil bolehnya melamakan waktu i'tidal
(berdiri saat bangkit dari ruku) dan duduk di antara dua sujud.

63. Orang yang Mengadukan Imamnya Apabila
Memperpanjang (Shalat)

Abu Usaid berkata, "Engkau telah memperpanjang (shalat) atas
kami wahai anakku."

€.t#, ,r ?:6' it,y'];, u

ei * ilt & ^ilr Jy-t'*i
6t u ,'JG ! ,-d'*- L w'*i JG't

704. Dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Seorang laki-laki berkata,
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak turut shalat Fajar (Subuh)
karena sikap si fulan yang memanjangkan (shalat) atas kami'. Maka
Rasulullah SAW marah, dan aku tidak pernah melihat beliau marah
terhadap suatu hal melebihi kemarahannya pada hari itu. Lalu beliau
bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian
ada yang membuat orong-orang menjauh (ari). Barangsiapa
mengimami manusia hendaklah meringanknn. Karena sesungguhnya
di belakangnya ada orang yang lemah, orang tua dan yang memiliki
kepentingan'."

; f 6r'-,1;t ,*i it-,:iG',

,,
,,Fr iu ,i6 

'i,J.-- Gi ;s '.

';ty 
;,6t

.all.l.lt t:,
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705. Diriwayatkan dari Muharib bin Ditsar, dia berkata; Aku

mendengar Jabir bin Abdullah Al Anshari berkata bahwa seorang laki-
laki .datang beserta dua unta penyiram tananam -sementara malam
telah menjelang- dan saat itu Mu'adz sedang shalat sebagai imam.
Laki-laki tersebut meninggalkan untanya lalu datang kepada Mu'adz.
Dia (Mu'adz) membaca surah Al Baqarah -atau surah An-Nisaa'-
maka laki-laki tersebut pergi. Lalu sampai berita kepadanya bahwa
Mu'adz telah mengecam dirinya. Akhirnya ia mendatangi Nabi SAW
untuk mengadukan Mu'adz. Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai
Mu'adz, apakah engkau orqng yang banyak berbuat fitncth -atau
apokah engkau orang yang berbuat fitnah- (sebanyak tiga kali).
Alangkah baiknya bila engkau shalat mengimomi mereka dengan
membaca 'sabbihisma rabbika' dan 'wasy-syamsi wadhuhaaha', serta
'wal-laili idzaa yaghsyaa', karena sesungguhnyq yang shalat di
belakangmu ada orang tua, orang lemah dan orang yang memiliki
kepentingare." Aku kira demikian yang terdapat dalam hadits.

Abu Abdullah berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sa'id
bin Masruq, Misy'ar dan Asy-Syaibani.

oi a:t ,F1t';)tr\t -,r*;lr ,i- ;4r;l*'t? ;- lt,pi3
Jw ,r\t, ^l H *j * ;ut jt,
lrry .>N) -,;[f 'ri- 'Ci itdi le s-

';y,#-ti1 Jl:trb*') uArr'et., rt *'.)bi'*

c

tti,Jt

1.,,o3.;t. t,.
.. -rt-JJl Q .lr.a, r
\J.. JJ J

ieii ,te |r

- tc . , c t

?sr.r t-,
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t)t .y.ts e.,
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Diriwayatkan oleh Amr dan Ubaidillah bin Miqsam serta Abu
Az-Zubair dari Jabir, "Mu'adz membaca surah Al Baqarah pada shalat
Isya'." Keterangan serupa dinukil oleh Al A'masy dari Muharib.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengadukan imamnya apabila
memperpanjang -shalat-). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu
Mas'ud yang konteksnya sangat jelas dengan judul bab. demikian
halnya dengan hadits Jabir. Adapun riwayat mu'allaq (tanpa sanad

lengkap) yang berasal dari Abu Usaid Al Anshari telah disebutkan
beserta sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Al Mundzir bin

Abi Usaid, dia berkata , e'#t t'd:* $. U ,,Sa t;::.i 1iy ;,6" c- i'oti
(Bapakku biasa shalat bermakmum kepadaku, maka terkadang ia
mengatakan, "Wahai anakku, engkau telah memperpanjang (shalat)
atas kami hari ini. "). Dari riwayat ini diperoleh keterangan nama anak
yang dimaksud, sekaligus merupakan bantahan bagi mereka yang
berpendapat tidak disukainya (makruh) bagi seorang anak mengimami
bapaknya, seperti yang dikemukakan oleh Atha'. Lalu saya melihat
tulisan tangan (manuskrip) Al Badr Az-Zarkasyi bahwa ia melihat

dalam sebagian naskah Shahih Bukhari, 'ot;.i 'Jrlt 
?T" Lt irAi ;ifi

(Atha' tidak menyukai seorang anak mengimami bapaknya). Apabila
hal ini benar, maka sesungguhnya sanadnya telah disebutkan oleh
Ibnu Abi Syaibah secara bersambung, dan sepertinya Al Mundzir
adalah imam rawatib (tetap) di masjid.

Catatan

Dalam riwayat Al Mustamli tercantum "Abu Asid", namun yang

benar adalah Abu Usaid.

,Pt * iiii gan malam telah menjelang) yakni kegelapannya

mulai menyelimuti. Hal ini mendukung pendapat yang mengatakan

bahwa shalat yang dilaksanakan pada waktu itu adalah shalat Isya',
seperti yang telah diterangkan.

-:6t 1i- a{[ tsjL. @engan surah Al Baqarah atau An-

Nisaa'). Abu Daud Ath-Thayalisi memberi tambahan dalam

360 - FATHUL BAARI



riwayatnya dari Syu'bah, "Muharib ragu-ragu dalam hal itu.', Hal ini
menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa keraguan
tersebut berasal dari Jabir.

'littt ;A-'r!$ lkarena sesungguhnya shalat di betaktngmu)
Penjelasan mengenai hal ini telah diterangkan pada bab sebelumnya.
Lafazh inilah yang mendorong sebagian orang untuk memadukan
kisah dalam riwayat Abu Mas'ud dan kisah dalam riwayat Jabir. Akan
tetapi keautentikan lafazh ini dalam riwayat Jabir perlu diteliti, karena

di bagian akhir dikatakan, ,,l.loJt s: l.ii 'r*ri (Saya kira demikian

yang terdapat dalam hadits), yakni kalimat yang terakhir mulai dari
perkataannya, ....'lirtt ;,1:-'r19 (Sesungguhnya shalar di
belaktngmu..,) dan seterusnya. Yang mengucapkan kalimat ini adarah
Syu'bah, perawi yang menerima dari Muharib. Sementara para perawi
selain Syu'bah yang juga murid-murid Muharib telah menukil riwayat
itu dari Muharib tanpa kalimat tersebut. Demikian pula halnya dengan
murid-murid Jabir.

9t* A 
"*t 

lii.ri thactits ini diriwayatlcan pula oleh Sa,id bin
Masruql, yaitu bapak dari Sufuan Ats-Tsauri. Riwayat ini telah
disebutkan (beserta jalur periwayatannya) oleh Abu Awanah melalui
Abu Al Ahwash. Sanad riwayat Mis'ar disebutkan oleh As-sarraj
melalui riwayat Abu Nu'aim. Sedangkan sanad riwayat Asy-syaibani
(yakni Abu Ishaq) disebutkan oleh Al Bazzar melalui jalur beliau
semuanya dari Muharib. Maksudnya mereka telah menukil riwayat
yang sama seperti Syu'bah dari Muharib dalam asal hadits, bukan
dalam semua lafazhnya.

)"fr Jtl (Amr berlcara) Dia adalah Amr bin Dinar, dan

riwayatnya telah disebutkan pada dua bab yang lalu. Sanad riwayat
Ubaidillah bin Miqsam telah disebutkan Ibnu Khuzaimah dari riwayat
Muhammad bin Ajlan, yang dikutip oleh Abu Daud dengan ringkas.
Sedangkan sanad riwayat Abu Az-Zubair disebutkan oleh
Abdunazzaq melalui lbnu Juraij. Riwayat ini terdapat pula dalam
Shqhih Muslim namun melalui jalur Al-Laits, hanya saja tidak
dijelaskan bahwa yang dibaca adalah surah Al Baqarah.
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;>rAt ,;

?lt'* '&\i ia.Si ldan Al A'ma.s4, turut meriv,uyatkannya

dari Muhurib), yakni Al A'masy turut meriwayatkan bersama
Syu'bah dari Muharib. Adapun riwayat AI A'masy ini telah dinukil
oleh An-Nasa'i melalui jalur Muhammad bin Fudhail, dari Al
A'masy, dari Muharib dan Abu Shalih -keduanya dari Jabir secara

lengkap- dan disebutkan, itl, '€rili$ (Maka Mu'adz memperpunjang

-:;halat- alas mereka). Namun tidak ada penjelasan mengenai surah
yang dibaca.

64. Mempersingkat Shalat dan Menyempurnakannya

o .l c.
.|lJU .,,.t dl .f,.

,e.(fri
706. Dari Anas, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW meringkas

shalat dan menyempurnakannya."

Keteransan Hadits:

(Bab mempersingkal shalai dan menyempurnakannya) Bab ini
tercantum dalam riwayal Al Mustamli dan Karimah, demikian pula
yang disebutkan oleh Al Ismaili. Namun dalam riwayat yang lainnya
bab ini tidak dicantumkan. Apabila dikatakan bab ini tidak ada, maka
kesesuaian hadits Anas dengan judul bab yang lalu dapat ditinjau dari
sisi; bahwa orang yang menempuh cara Nabi SAW dalam
mempersingkat dan menyempumakan shalat, maka ia tidak keberatan
dalam memperpanjang shalat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan
melalui jalur Abu Mijlaz, dia berkata, "Mereka -para sahabat-
menyempurnokan dan menyingkal shalat, serta mendshului was-wcts."
Riwayat ini memberi keterangan tentang faktor yang menjadikan
mereka meringankan shalat. Oleh sebab itu, berikutnya Imam Bukhari
menyebutkan bab yang memberi isyarat bahwa perbuatan Nabi SAW
meringankan shalat bukan karena faktor tadi, sebab beliau SAW
terpelihara dari was-was. Bahkan beliau SAW meringankan shalat

Azaa

-Li d[, .tjt )i
\-J
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apabila terjadi sesuatu yang mengharuskannya, seperti anak kecil yang

menangis.

Adapun yang dimaksud mempersingkat seraya menyempurna-
kannya adalah melakukan batas minimal dalam melaksanakan rukun-
rukun shalat atau gerakan lainnya.

65. Orang yang Mempersingkat Shalat Ketika Mendengar
Tangisan Anak Kecil

'.r: 
' " 

to t
k+ "tPt dl 4rl

tl :. rrt
.aA je u:;,t

'ai ari * e.

;it2Jt G i;\ A,iA *3 ^lL fr, .u #t *;;tt oi c
'):;:u ?t;K.'CJi;

707. Dari Abu Qatadah dari Nabi SAW, beliau bersaMa.
"Sesungguhnya aku sedong meloksanokan shalot dan hendak
memperpanjang (shalat tersebut). Lalu aku menfungar tangisan anak
kecil, malra oku mempersingkat sholuka karena aku tidok sukn
apab i la me mbe rat kan i b unya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bisyr bin Bakr dan [bnu Al
Mubarak serta Baqiyah dari Al Auza'i.

iU'& 6 :J*- Luf. ;.'rit'U-,iu irr-r.; ; ,tL-; *
,'t r't:,tll;'r'ib r"\

.',1i'urr oi iu';r4 "oiar ;A'4
708. Dari Syarik bin Abdullah, ia berkata "OOu mendengar

Anas bin Malik berkata, 'Aku tidak pemah shalat bermakmum kepada

seorang imam pun yang (shalatnya) lebih ringan dan lebih sempuma

daripada Nabi SAW. Apabila mendengar tangisan anak kecil, beliau
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pun meringankan shalat karena khawatir jika telah membuat ibu anak
itu terfitnah-"

;\ ilv *: y il,*Ut'oilL ),";.'"-f oii;ay

jyits *i y fr'.* C'f !," i i'Vi;rsy
'{;l , )"FG ,:p, i* '6:G eV n-rfi e>,,*:r ,r, .p31-
cLi;s cLiui YL :*tJu] .o:.K.i if y'r ry I

**'t&frt J* Ct*';i

€.')r;:G "o2tr i* '61:u ,$v\ arl e1r, :fl, C J-il'
.ct( 'v;,i -r-.1 ;L 'r'{"i L G*

709. Dari Qatadah, eru, Uin'*u,,n ,.n""ri,ufun t.iua*yu,
bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku masuk dalam shalat
dan berkeinginan memperpanjang shalat tersebut. Lalu aku
mendengor tongisan anok kecil, maka aku pun meringctnkan shalatku
kareno aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu karena
langisannya."

710. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Sesungguhnya aku masuk dalam shalat dan ingin
memperpanjangnyo. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil maka
aku pun meringankan,.karena aku mengetahui besarnya kesedihan ibu
anak itu karena tangisannya."

Musa berkata, "Aban bercerita kepada kami, Qatadah
menceritakan kepada kami, Anas menceritakan kepada kami dari Nabi
SAW... sama seperti hadits di atas."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yong mempersingkat shalat ketika mendengar
tangisan anak kecil) Ibnu Al Manayyar berkata, "Bab-bab terdahulu

g& 
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mengenai meringankan shalat adalah berkaitan dengan hak para
makmum, sementara judul bab ini tidak hanya berkaitan dengan
makmum tapi menyangkut kemaslahatan selain makmum, hanya saja
kernaslahatan tersebut masih berkaitan dengan makmum.,,

is-ri a1,2sr e itt\ rjl ttrrrrssuhnya aku herrliri clalam shatat

dan hendak) Dalam riwayat Bisyr bin Bakr disebutkan, al,Ar S1 iJ.\
i;ri Sft (Aku berdiri untuk shalat dan aku henclak).

t7. t o t". t.

* U. 
'*. *.ti (riwayat ini juga diriwayatkan oleh Bisyr bin

Bakr) Riwayat yang dimaksud disebutkan beserta sanadnya oleh
Imam Bukhari dalam bab "Keluarnya Wanita ke Masjid,,, sebelum
pembahasan tentang "shalat Jum'at". Adapun riwayat Ibnu Al
Mubarak disebutkan beserta sanadnya oleh An-Nasa'i. Sedangkan
riwayat Baqiyah -yakni Ibnu Al walid- saya berum menemukan
sumbernya.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya membawa masuk anak kecil
ke dalam masjid. Akan tetapi hal itu perlu dianarisa kembali, karena
adanya kemungkinan anak tersebut berada di rumah yang dekat
dengan masjid sehingga tangisannya terdengar dari masjid. Di
samping itu, hadits tersebut juga sebagai dalil bolehnya wanita
melaksanakan shalat jamaah bersama kaum laki-laki. Hadits ini juga
mengandung keterangan tentang kasih sayang Nabi sAw terhadap
para sahabatnya, serta perhatian beliau terhadap kemaslahatan orang
dewasa maupun anak kecil.

et l:;\b ".iri (tebih ringan shalatnya dan lebih sempurna)

Imam Muslim meriwayatkan hadits di atas hingga kalimat ini melalui
jalur Ismail bin Ja'far dari Syarik. Adapun kelanjutannya, maka Abu
Dhamrah telah menyepakati Sulaiman bin Bilal dalam
meriwayatkannya sebagaimana disebutkan oleh Al Ismaili.

t.1./.. -a.iii;! (maka beliau meringankan) [mam Muslim menjelaskan

cara Nabi meringankan shalat tersebut sebagaimana dalam
riwayatnya, ,1, 1:'iSur "tC @of" beliau membaca surah yang
pendek). Lalu lbnu Abi Syaibah menjelaskan lebih rinci lagi melalui
riwayat Abdunahman bin Sabith dengan lafazh, ij *i ql, i!' tb'^fi
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d,u'I oyei orti', 'ri * ;g '* y"f ai't*; J't\r ukp d
(iesungguh'ryo' t itiou membuca surah yang panjang pcttlu rukaal
perlama, lalu mendengar langisan anuk kecil, makq beliau membucu

tiga ayal pada rakaat kedua). Riwayat ini mursul (tidak menyebutkan
perawi yang menukil dari Nabi SAW).

'fl '# ;;i lttrny, terfitnah) Yakni tidak konsentrasi dalam

shalatnya karena hatinya disibukkan oleh tangisan anak itu.

Abdunazzaq memberi tambahan melalui riwayat mursalAtha', k7'ti

*51oruu ia meninggalkannya, mako anak itu tersia-siakan).

r4SVy L-ti Ui1 ldan aku bermaksud memperpanjangnya) lni
menerangkan bahwa barangsiapa berniat melakukan sesuatu yang

disukai dalam shalat, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Berbeda

dengan pandangan Ayshab yang menyatakan bahwa barangsiapa

berniat shalat sunah sambil berdiri, maka ia tidak boleh meneruskan

shalat tersebut sambil duduk.

yi *t (kesedihan ibunya)Penulis kitab Al Muhkam mengatakan

bahwa lafazh tGi bermakna sedih. Disebutkannya "ibu" di sini

adalah untuk menunjukkan kondisi yang umum, dan semua yang

dapat disamakan dengan kondisi tersebut memiliki hukum yang sama.

;.i 
'Jrt') 

(dan Musa herkara) Yakni Musa bin Ismail Abu

Salamah At-Tabudzaki. Sedangkan Abban adalah Ibnu Yazid Al
Athar. Adapun maksud disebutkannya riwayat ini adalah untuk
menjelaskan bahwa Qatadah telah mendengar hadits tersebut langsung

dari Anas. Riwayat Musa telah disebutkan beserta sanadnya oleh As-
Sarraj dari Ubaidillah bin Jarir, dan Ibnu Al Mundzir dari Muhammad

bin Ismail dari Abu Salamah. Penjelasan serupa dikutip oleh Al
Ismaili dari riwayat Khalid bin Al Harits, dari Sa'id, dari Qatadah
bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanya.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini telah dijadikan dalil oleh
mereka yang membolehkan imam untuk memperpanjang ruku'
apabila mendengar gerakan orang yang baru datang, agar orang itu
sempat mendapatkan ruku'." Lalu perkataan ini ditanggapi oleh Ibnu
Al Manayyar bahwa "meringankan" adalah lawan dari
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"memanjangkan", lalu bagaimana mungkin salah satunya diqiyaskan
(dianalogikan) kepada yang lain? Dia melanjutkan, "Daram masalah
ini terdapat perubahan maksud yang hendak dicapai, karena sikap
demikian telah membebani orang banyak untuk satu orang." Akan
tetapi mungkin dikatakan, pandangan yang dikemukakan Ibnu
Baththal hanya berlaku dalam batasan yang tidak memberatkan
jamaah. Pembatasan demikian telah dikemukakan oleh Imam Ahmad,
Ishaq dan Abu Tsaur. Sedangkan pendapat Ibnu Baththal telah
dikemukakan oleh Al Khaththabi sebelumnya, yaitu apabila
diperbolehkan meringkas shalat karena suatu kepentingan yang
bersifat duniawi, maka memperpanjang shalat karena kepentingan
ukhrawi (agama) tentu lebih diperbolehkan. Namun analogi ini
ditanggapi oleh Al Qurthubi bahwa memperpanjang sharat pada
kondisi demikian berarti menambah amalan yang tidak dibutuhkan
dalam shalat, berbeda halnya dengan meringkas shalat yang
dibutuhkan.

Mengenai masalah ini telah dinukil perbedaan pendapat dalam
madzhab Syaf i serta perincian yang lebih mendetail. Namun An-
Nawawi mengatakan bahwa hal itu disukai secara mutlak. sementara
Al Muhamili dalam kitab At-Tajrid menukil pendapat yang
menjelaskan makruhnya hal itu menurut pendapat Imam Syaf i yang
baru. Ini pula yang menjadi pandangan Al Auza,i, Malik, Abu
Hanifah dan Abu Yusuf. Muhammad bin Al Hasan berkata, "Aku
khawatir bila perbuatan itu masuk kategori syirik.,'

66. Jika Sudah Melaksanakan Shalat Lalu Mengimami
Suatu Kaum (iamaah)

k";G) ,st6 'ju irr-; u rG ,f
. ' i. ,: ,.,: -?. o !,'*:* -P ,J-u'f

711. Dari Jabir, dia berkata, "Mu'adz biasa shalat bersama Nabi
SAW kemudian mendatangi kaumnya lalu shalat mengimami
mereka."

*t*ill & 4te

FATIIT'L BAARI - 3,67



Keteransan Hadits:

(Bab jika suclah melahsanakan shalat lalu mengimanti srtulu
kaum). Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak
menyebutkan kalimat pelengkap dari kalimat bersyarat pada judul
bab, karena ia tidak menetapkan dengan tegas hukum suatu masalah
yang masih diperselisihkan. Pembahasan ini telah dijelaskan, dan

hadits di atas telah dinukil melalui jalur lain dari Amr.

67. Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam Kepada
Manusia (Jamaah)

*'t * ilt & dt;i (i 
'Uu W iut q:; a-:r.G r

'JAJ 
f ti t"):; ;Jv ,.Mtriti lx ir;i +'-.,u 6nr'^*'.,,

,P )y- x 
"r;-'.);t;, i-'r\'-^::"| ,yt f ui ot '*ij

)i yy, ,f. J* + |.i- 'JA1 
.sJ (i rl; i,sw .;iri:t

';r a'?3 Ji 'J2$ .fr.ii f;; {&';',^-rn Tt,,^;.t"st
,r, !,,. ol t!oi i:- o1 t.,,o, ..,.i., o1. 

"'"qrl-., LX- 4l'.81 gg ;);t y s'4-'$': iG .iJ' _&

;* i, ?a"k'oi !\',aG ?e.;; k ;;\', tfr ,;,Iit
o,,atA'.,';: < 3', e Jt &':*b.lJ' F'dt'*'rasdJr n',L 'J'J'J

.,f\,*>t;aG
7l2.Dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW menderita

sakit yang membawa kepada kematiannya, Bilal datang kepada beliau
untuk memberitahukan tentang shalat. Maka beliau bersabda,
'Perintahkanlah Abu Bakar agar shalal'.s8 Saya (Aisyah) berkata,

.'$\ utlt

" Pudu salah satu naskah tcrdapat tambahan lafazh. "Mengimami manusia".

368 _ FATIII'L BAARI



'Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang berhati
lembut. Apabila ia menggantikan posisimu, niscaya ia akan menangis
dan tidak mampu rnembaca'. Beliau SAW bersabda, 'Perintahkanlah
Abu Bakar agar shalal'. Aku pun mengucapkan kalimat seperti tadi.
Maka beliau SAW bersabda untuk ketiga kalinya -atau keempat
kalinya-, 'Sesungguhnya kclian adalah wonita-wanita sahabat Yusqf,
perintahkanlah Abu Bakar untuk shalat '. Abu Bakar pun shalat. Lalu
Nabi SAW keluar dengan dipapah di antara dua orang laki-laki,
seakan-akan aku melihat kaki beliau nampak membuat garis

[menggores] di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihat beliau, ia
hendak mundur. Namun Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya agar
tetap shalat. Kemudian Abu Bakar RA tetap mundur dan Nabi SAW
duduk di sampingnya, lalu Abu Bakar memperdengarkan takbir
kepada manusia."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhadhir dari Al A'masy.

Keteransan Hadits:

(Bab orang yong memperdengarkan takbir imam kepada
manusia) Pembahasan mengenai hadits Aisyah telah disebutkan pada
bab "Batasan Orang Sakit Menghadiri Shalat Berjamaah". Adapun

konteks hadits ini dengan judul bab terdapat pada lafazh, '#- 
-5. i.?t

'r-33t d6t (Lalu Abu Bakar memperdengarknn tqkbir kepada

manusia). Kalimat ini menurut jumhur ulama telah ditafsirkan oleh

lafazh pada hadits terdahulu, yakni kalimat ,1, :Yr;U f 
';.i oG 1

f ert :Yt';;;- e6rs *t y in' .* (Abu Bakar shatat mengikuti

shalat Nabi SAW, sedangkan manusia shalat mengikuti shalat Abu
Bakar). Sementara Imam Bukhari telah menyebutkan bahwa
Muhadhir turut serta bersama-sama Abdullah bin Daud menukil lafazh
seperti itu dari Al A'masy. Pembahasan ini akan diterangkan pada bab
berikutnya.
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68. Seseorang Bermakmum Kepada Seorang Imam Lalu
Orang Lain Bermakmum KePadanYa

€r-; r S-'i?'t sr,F,,&3 ^y itt * "4, f 'f i:)

Telah disebutkan dari Nabi SAW, "Hendaklah kalian

mengikuliku, rlan hendaklah orong-orang yang sesudoh kalian

mengikuti kalian."
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713. Dari Aisyah. dia berkata, "Ketika sakit Nabi SAW semakin
keras, Bilal datang kepada beliau untuk memberitahukan tentang
shalat. Maka beliau bersabda, 'Parinlahlumlah oleh kalian ugar Abu
Bulsr shalat mengintami manusia '. Aku (Aisyah) berkata,
'Sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang berhati lembut.
Apabila ia menggantikan posisimu niscaya ia tidak mampu
memperdengarkan (bacaan) kepada manusia. Andaikan engkau
memerintahkan Umar'. Beliau SAW bersabda, 'Perintahlutnlqh oleh
kqlian ugar Ahu Bakar shalat mengimami manusia'. Aku berkata
kepada Hafshah, katakan kepada beliau, 'Sesungguhnya Abu Bakar
seorang laki-laki yang berhati lembut. Apabila ia menggantikan
posisimu, niscaya ia tidak mampu memperdengarkan (bacaan) kepada
manusia. Andaikan engkau memerintahkan Umar'. Maka beliau SAW
bersabda,'Sesungguhnya kalian benar-benar adalah wanita-w,anita
sqhqbat Yust(, perintahkanlah Abu Bakar agar shalat menginrumi
ntanusia'. Ketika Abu Bakar telah masuk dalam shalat, Nabi SAW
mendapati pada dirinya perasaan yang lebih baik, maka beliau berdiri
dengan dipapah di antara dua laki-laki, dan kedua kakinya membuat
garis di atas tanah hingga beliau masuk masjid. Ketika Abu Bakar
mendengar gerakannya, maka ia pun hendak mundur. Namun Nabi
SAW mengisyaratkan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW datang
hingga duduk di samping kiri Abu Bakar, maka Abu Bakar shalat
sambil berdiri dan Rasulullah SAW shalat sambil duduk. Abu Bakar
mengikuti shalat Rasulullah SAW, dan manusia mengikuti shalat Abu
Bakar RA."

Ketgransan HaCits:

(Bab seseo rang bermakmum kepacla seorung imam lalu orang
luin bermakrnum kepadunya) lbnu Baththal berkata, "lni sesuai
dengan pendapat Masruq dan Asy-Sya'bi, bahwa shaf-shaf yang ada
saling mengimami satu sama lain, berbeda dengan pandangan jumhur
(mayoritas) ulama."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa yang dimaksud bukanlah
mereka saling mengimami dalarn batas "memperdengarkan takbir
imam" saja, seperti yang dipahami oleh sebagian ulama. Bahkan,
perbedaan di sini terletak pada hakikat permasalahan. Karena tentang
orang yang melakukan takbiratul ihram sebelum orang-orang yang
berada pada shaf di depannya mengangkat kepala mereka dari ruku'.
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Asy-sya'bi mengatakan, "sesungguhnya orang tadi telah mendapatkan

satu rakaat meskipun imam telah mengangkat kepalanya sebelum ia
(orang tersebut) melakukan takbiratul ihram, karena sebagian nrereka

(makmum di depannya) adalah imam atas sebagian yang lain."
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dia berpandangan para

makmum saling menanggung satu sama lain, sebagaimana yang

menjadi tanggungan imam. Atsar Asy-Sya'bi yang pertama telah

dinukil beserta sanadnya oleh Abdurrazzaq, sementara yang kedua

dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah.

Imam Bukhari tidak tegas dalam mengemukakan sikapnya

mengenai masalah ini, karena beliau menrulai judul bab dengan

pernyataan yang menunjukkan bahwa maksud dari lafazh naaits, ptii

f ,;rt, ,$t1Oan manusia shalat mengikuli Abu Bakar), yakni dalam

posisi sebagai seorang mubaligh (memperdengarkan takbir imam
kepada makmum) saja. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan
riwayat yang menyebutkan bahwa manusia shalat mengikuti Abu
Bakar. Makna lahiriah riwayat tersebut dipertegas dengan riwayat
mu'ullaq. Maka, kemungkinan Imam Bukhari berpendapat sama

seperti Asy-Sya'bi. Beliau berpandangan bahwa riwayat yang

menyatakan, i3r i$' lrlj (dia memperdengarkan tokbir kepada

manusia) itu tanpa menafikan adanya manusia yang bermakmum
(mengikuti) Abu Bakar, karena perbuatan Abu Bakar yang

memperdengarkan takbir kepada mereka merupakan salah satu cara

mereka bermakmum kepada Abu Bakar, dan lafazh ini tidak
menafikan bahwa mereka mengikuti Abu Bakar pada sisi lain dari
shalat. Kesimpulan ini didukung oleh riwayat Al Ismaili melalui jalur
Abdullah bin Daud dari Waki', semuanya dari Al A'masy 

-sama
seperti sanad di atas- yaitu, W- -Si.'i.ft i* Crt, o'tHt;-'r,$(t

(manusia bermakmum kepoda Abu Bakar semenlora Abu Bakar
me mpe r de n garkan ke pctda m e r e ka).

Pt f .il' ,p 4t f f is @an diriwayarkan tlari Nahi

SArn Ini merupakan penggalan hadits Abu Sa'id Al Khudri yang

menyatakan, r;.rt isut li:u ".v,bi e *i y ht .,]& i' J'*i er:

eslq. * e] er f$rs (Rasulullah
.,
F*,
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sahabatnya yang cenderung lebih ke belakang, maka beliau SAW
bersabda, "Majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaklah mengikuti
kalian orang-orang sesudah kalian. "). Hadits ini diriwayatkan oleh
Imam Muslim dan para penulis kitab Sunan dari Abu Nadhrah, dari
Abu Sa'id.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari sengaja
menyebutkan riwayat itu dengan lafazh yang mengindikasikan
kelemahannya, karena Abu Nadhrah tidak masuk klasifikasi perawi
yang beliau syaratkan. Namun perkataan ini menurut saya kurang
tepat, karena bukan menjadi keharusan apabila seorang perawi tidak
memenuhi syarat beliau, maka riwayatnya tidak dapat dijadikan
sebagai hujjah. Bahkan terkadang seorang perawi menurut pandangan
beliau dapat dijadikan sebagai hujjah, meski tidak memenuhi kriteria
perawi yang dicantumkan dalam shahih-nya.

Lafazh seperti itu tidak khusus digunakan untuk hadits yang
lemah, tetapi digunakan pula pada hadits shahih, berbeda dengan
lafazh jazm (lafazh yang mengindikasikan kepastian) yang hanya
digunakan pada hadits-hadits shahih. Makna lahiriah riwayat itu
mendukung pandangan Asy-Sya'bi.

Imam An-Nawawi memberi jawaban bahwa makna sabda beliau

SAW, €tA "i t ;V] (Hendaklah orang-orang yang sesudah

kolian mengikuti kolian), yakni orang-orang di belakang kalian
mengikuti kalian dengan menjadikan perbuatan kalian sebagai
petunjuk atas perbuatanku. Dia berkata, "Di sini terdapat keterangan
bahwa makmum boleh mengikuti imam yang tidak dilihatnya, dengan
berpedoman kepada orang yang bertindak sebagai penyambung imam,
atau kepada shaf di depannya yang mengikuti imam."

Dikatakan pula bahwa makna sabda Nabi SAW tersebut adalah
hendaknya kalian mempelajari hukum-hukum syariat dariku, dan
generasi berikutnya hendaknya belajar dari kalian. Demikian
seterusnya hingga hari akhir. Pembahasan selebihnya telah dijelaskan
pada bab "Batasan Orang Sakit".
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69. Apakah Imam Menuruti Perkataan Manusia Apabila la
Ragu?

F u J'it *j {' 4t *b ilt'J*'t ;ti i';-'1 €..i *
,:;i'ia H)r s1-:., i'r-r 7i it*sr :'bi :a.r ,\'i'su;
'?* Jrt:)6r jul t;'-jt ,i i*i :/-,: * ilt ;* yt

3 i {&.'i ,;';i frt ]ai *i * ilt ob lrt J;')
.'{tbi '11 or 3L,}.,'J- 

't,J

714. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullatr SAW berbalik

setelah dua rakaat. Maka Dzul Yadain berkata kepadanya, "Apakah
shalat telah diringkas ataukah engkau lupa wahai Rasulullah?"
Rasulullah SAW bersabda, "Apakah benar -kata- Dzul Yudain?"

Manusia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW berdiri dan shalat

dua rakaat lagi, kemudian salam, lalu takbir dan sujud sama seperti

sujudnya (ketika shalat) atau lebih lama lagi."

715. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW shalat Zhuhur

dua rakaat, lalu dikatakan kepadanya, 'Engkau telah shalat dua

rakaat'. Maka Nabi SAW shalat dua rakaat lalu salam, kemudian

sujud dua kali (sujud sahwi)."

Keterangan Hadits:

(Bab apakah imam menuruti perkataan manusia apabila ia

ragu?) Imam Bukhari menyebutkan kisah Dzul Yadain tentang lupa

saat shalat (sahwi). Penjelasannya akan dibahas pada tempatnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari bermaksud

menyatakan bahwa letak perselisihan dalam masalah ini adalah pada
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waktu imam ragu. Adapun bila imam benar-benar yakin atas apa yang
telah dilakukannya sendiri, maka tidak ada perbedaan di kalangan
ulama bahwa ia tidak perlu menuruti perkataan seorang pun.,,
Sementara tbnu At- tin berkata, "Kemungkinan Nabi SAW merasa
ragu karena perkataan Dzul Yadain, maka beliau SAW bertanya
kepada para sahabatnya untuk memastikan mana yang benar. Ketika
mereka membenarkan Dzul Yadain, maka Nabi SAW mengetahui
akan kebenaran perkataannya." Inilah yang dimaksudkan Imam
Bukhari dari judul bab ini.

Setelah menukil perbedaan pendapat dalam masalah ini, Ibnu
Baththal berkat4 "Imam Syafi'i memahami bahwa sikap Nabi SAW
yang menuruti perkatuurn para sahabat, sebenarnya beliau SAW saat
itu sedang mengingat-ingat kembali dan ia dapat mengingatnya. Tapi
perkataan ini masih perlu diteliti, karena apabila benar, maka Nabi
SAW akan menjelaskannya kepada mereka untuk menghilangkan
ketidakjelasan. Apabila Nabi SAW menjelaskannya, pasti telah
dinukil dalam riwayat. Barangsiapa mengemukakan klaim seperti di
atas hendaklah menyebutkan apa yang kami katakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat itu telah disebutkan oleh
Abu Daud melalui jalur Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan
Ubaidillah, dari Abu Hurairah -masih dalam konteks kisah ini- dengan

lafazh, \, Y- ,? 4t G:rht #" li (Beliau SAW ndak metakukan

dua sujud sahwi hingga Allah meyakinkan kepadanya akan hal itu).

70. Apabila Imam Menangis Saat Shalat

ilr

!,
i:
1l

Abdullah bin Syaddad berkata, "Aku mendengar suara isakan
Umar sedangkan aku berada di shaf paling akhir, dan beliau membaca,
'Sesungguhnya aku mengadukan kegundahan dan kesedihonku
kepada Allah'."

(y'J\d?', g kiatl
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'.ii-,,rfi.'JA;';L'-{t :4, a }at r t *6 e
'*r*' G*'";:\; ,'y;': y ilt J, ^)tt ,Sr"'r'lw 'i^*;
.X ,; :a:;t)'* UC.r,6J 'JA| k 6.i fr; {;:i

)z', (P*'=>\,
716. Dari Aisyah -ummul Mukminin- bahwa Rasulullah sAw

berkata pada waktu b"tiu,, sakit, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk

shalof mengimami manusia." Aisyah berkata, "sesungguhnya apabila

Abu Bakar menggantikan posisimu, niscaya ia tidak mampu

memperdengarkan (bacaan) kepada manusia karena menangis, maka

perintattant-at, Umar untuk shalat."se Beliau SAW bersabda'
i,Perintahksnlah Abu Bokar untuk shalat mengimami monusia."

Aisyah berkata kepada Hafshah, katakan kepada beliau,
..Sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikan posisimu, niscaya ia

tidak mampu memperdengarkan (bacaan) kepada manusia karena

tangisannya, maka perintahkanlah Umar untuk shalat mengimami

maiusia.'l Hafshah melakukan hal itu, maka beliau SAW bersabda,
*Ah.-. sesungguhnya kolisn benar-benar wanita-wanita sahabat

Yusuf, pertntiikaniah Abu Bakar untuk shalat mengimami manusia'"

Harsnatr berkata, "Aku tidak mendapatkan kebaikan darimu."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila imam menangis saot sholat) Yakni apakah

shalatnya dianggap batal atau tidak? Baik atsar maupun hadits yang

disebutl.an p"O" bab ini sama-sama memberi keterangan

5'Pudu salalr satu naskah diberi tambahan"'mengimami manusia"'
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diperbolehkannya hal itu. Sementara dinukil dari Sya'bi, An-Nakha'i
serta Ats-Tsauri bahwa tangisan serta isakan dapat merusak
(membatalkan) shalat. Dalam madzhab Maliki maupun Hanafi
dikatakan apabila tangisan tersebut disebabkan mengingat neraka serta
didorong oleh rasa takut 

-kepada 
Allah- maka shalatnya tidak

rusak (batal).

Dalam madzhab Syaf i dinukil tiga pendapat. Pendapat yang
paling benar menurut mereka adalah apabila tangisan itu
menimbulkan bunyi dua huruf maka shalatnya dianggap rusak, dan
apabila tidak maka shalatnya dianggap sah. Pendapat kedua,
sebagaimana dinukil dari pernyataan tekstual beliau dalam kitab Al
Imloa', yaitu bahwa tangisan tidak merusak shalat, karena tidak
termasuk jenis perkataan yang hampir tidak dapat ditangkap darinya
bunyi huruf sehingga menyerupai ucapan orang yang lalai. Pendapat
ketiga, dinukil dari Al Qaffal, apabila mulutnya tertutup rapat maka
shalatnya tidak batal, tapi apabila terbuka dan tampak bunyi dua huruf
maka shalatnya batal. Pendapat terakhir inilah yang dipastikan
kebenarannya oleh AI Mutawalli, namun pendapat kedua memiliki
dalil yang lebih kuat.

Pelaiaran vans danat diambil
. Sejumlah ulama tidak membedakan hukum antara tertawa dan

menangis. Al Mutawalli berkata, "Barangkali pandangan paling tepat
mengenai tertawa -saat shalat- adalah membatalkan shalat, karena
perbuatan ini telah melanggar kehormatan shalat." Pandangan ini
lebih kuat dari segi makna, wallahu a'lam.

'fr '# '+ (alcu mendengar isakan [tangisJ Umar'y lbnu
Faris berkata, *Nasyij adalah suara tangisan yang tertahan di
tenggorokan dan tidak dikeluarkan." Al Harawi berkata, *Nasyij

adalah suara yang disertai isakan sebagaimana anak kecil menahan
tangisan di dadanya." Sementara dalam kitab Al Muhkam dikatakan,
nasyij adalah tangisan yang paling keras.

Atsar (riwayat) ini telah disebutkan dengan sanad lengkap oleh
Sa'id bin Manshur, dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin Muhammad bin
Sa'ad, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Saddad menceritakan

hal ini seraya menambahkan, gpr :l:" C (Pada shctlat Subuh).Ibnu
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Al Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ubaid bin Umair dari Umar,

sama seperti itu.

Pembahasan mengenai hadits Abu Bakar telah disebutkan.

Sehubungan dengan bab ini disebutkan hadits Abdullah bin Asy-

Syakhir,-,f'f i:n;:i:lb €tt,}qP3 y 1,'.P :''J't ;+lr,

:4t e (Aku melihot Rosulultah SAW shalat mengimami kami,

sementara di dadanya terdengar gemuruh bogaikan suaro air
mendidih karena menangis). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,

An-Nasa'i serta At-Tirmidzi dalam kitab Asy-syama'il dengan sanad

hason, dan di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban maupun

Al Hakim. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Imam Muslim
juga telah menukil hadits tersebut merupakan pendapat yang salah.

71. Meratakan Shaf (barisan) Saat Qamat dan Sesudahnya

'. l. 4dJ-J

717. Dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, 'Nabi SAW

bersabda, 'Hendaklah kalian meratakan barisan kalian atau Allah

menj adikan berselisih anl aro waj ah-w aj ah kamu' ."

tfii i,su

718. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

"Luruskan shaf-shaf (barisan), sesungguhnya aku melihat kalian di
belakang punggungku."

,*3 y dt ;* ,]t iu ,i"; ;i i )dt *
8;i d.rtt"tH'ti'&b

*i * fr, -* "utr 'ti lY i fi'*
*5.*& €t;l ;Y

,.
,-t,;e)
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Keterangan Hadits:

(Bab merataknn sha/ (barisan) saat qumat dan sesudahnyu)
Dalam kedua hadits di atas tidak ada keterangan tentang pembatasan
waktu seperti judul bab. Tetapi Imam Bukhari hendak mensinyalir
Iafazh yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatan hadits. Dalam
hadits An-Nu'man yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan
bahwasanya beliau SAW mengucapkan hal itu saat akan melakukan
takbir (takbiratul ihram). Kemudian dalam hadits Anas pada bab

berikutnya disebutkan, Jvi W #ii i>U, .;ii (eamat untuk shalat

telah dilakukan, maka beliau menghadop kepada kami lalu
hersabda...).

e;'t ,y.rtt'yii.r*)'ji latau Atlah menjadikan berselisih antara

wajah-wajah kamu) Yakni jika kalian tidak meratakan shaf (barisan).
Maksud meratakan shaf adalah menempatkan orang-orang yang
berdiri dalam shaf pada satu barisan yang lurus. Atau mungkin juga
yang dimaksud adalah mengisi celah-celah dalam shaf seperti yang
akan dijelaskan.

Ada perbedaan pendapat mengenai ancaman yang tersebut di
dalam hadits. Sebagian mengatakan bahwa ancaman tersebut
dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya. Maksudnya adalah
mengubah bentuk wajah, seperti meletakkan muka di bagian belakang
atau sepertinya. Sama seperti ancaman bagi mereka yang mengangkat
kepalanya sebelum imam, dimana Allah SWT menjadikan kepalanya
seperti kepala keledai. Di sini terdapat suatu isyarat, bahwa hukuman
yang diberikan seperti jenis kejahatan atau kesalahan yang dilakukan,
yakni menyelisihi.

Berdasarkan hal ini maka perbuatan tersebut adalah wajib dan
melalaikannya termasuk haram hukumnya. Pembahasan tentang hal
ini akan dijelaskan pada bab "Dosa Bagi yang Tidak
Menyempurnakan Shaf (barisan)". Pendapat yang memahami
ancaman tersebut sebagaimana makna sebenarnya didukung oleh

hadits Abu Umamah yang menyebutk an, 'o'lttr ",4 "tt Ot;L:r ";:fi
(Hendaknya knlian meratakan shaf-shaf atau wajah-wajah akan
diruboh). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun sanadnya
lemah. Oleh sebab itu Ibnu Al Jauzi mengatakan bahwa secara
lahiriah ancaman ini sama seperti ancaman yang disebutkan dalam
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firman Allah SWT surah An-Nisaa' ayat 47 yangberbunyi, ,f U
qt.\i dt t1\7 rlt+)',*'oi (Sebelum Kami meruhah muka kamu

lalu Kami pulor ke belakang).

Sebagian ulama mengatakan ancaman tersebut bermakna majaz
(kiasan). Imam An-Nawawi berkata, "Maksudnya muncul
permusuhan dan kebencian serta perselisihan hati di antara kalian,
seperti dikatakan, 'Wajah si fulan berubah kepadaku', artinya tampak
darinya rasa tidak senang. Karena perselisihan dalam shaf merupakan
fenomena perbedaan lahiriah, dimana perbedaan lahiriah merupakan
sebab perbedaan batin." Pandangan ini didukung oleh riwayat Abu

Daud dan lainnya dengan lafazh, '€".'ji 
co, nt 

"tel 

'ii 1.ltau Allsh

akan menjadikan berselisih di anlara hati kalian). Sementara Al
Qurthubi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kalian akan
berpecah belah apabila setiap seorang mengambil pendapat yang tidak
sama dengan temannya, karena sikap seseorang yang mendahului
yang lain merupakan tanda kecongkakan yang dapat merusak hati dan
menyebabkan putusnya hubungan.

Ringkasnya, apabila "wajah" dipahami sebagai salah satu bagian
anggota tubuh manusia, maka mukhalafah (penyelisihan) yang

disebutkan dalam hadits mungkin diartikan dengan merubah wajah
manusia atau sifat, atau dengan membalikkan bagian depan ke

belakang. Sedangkan apabila "wajah" dipahami sebagai manusia itu
sendiri, maka mukhalafah tersebut sesuai dengan apa yang
dimaksudkan. Inilah yang disinyalir oleh Imam Al Karmani. Tapi ada

pula kemungkinan yang dimaksud adalah selisih dalam hal pahala,
yakni orang yang meluruskan shaf diberi balasan yang berbeda
dengan yang tidak meluruskannya.

'€rji ,iy gesungguhnya aku melihat katian) Di sini terdapat

isyarat tentang sebab adanya perintah tersebut, yakni sesungguhnya
aku memerintahkan hal itu kepada kalian, karena aku telah
mengetahui secara pasti penyelisihan yang kalian lakukan. Maksud
riwayat ini telah diterangkan dalam bab, "Nasihat Imam Kepada

Manusia Untuk Menyempurnakan Shalat".

Adapun pandangan yang benar dalam masalah itu adalah
memahami sebagaimana arti yang sebenarnya (hakikatnya), berbeda
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dengan mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

kemampuan beliau untuk mengetahuinya. Hal serupa dikemukakan
oleh Ibnu Al Manayyar, dia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk
menakwilkan makna tersebut, karena hal itu berarti
mengenyampingkan lafazh syara' tanpa ada sebab yang

mengharuskannya. Al Qurthubi berkata. "Bahkan memahami
sebagaimana hakikatnya lebih tepat, karena hal itu akan menambah

kemuliaan Nabi SAW."

72.lmam Menghadap Manusia (Makmum) Saat Meratakan
Shaf

o,,f
O./dr.

t. t

fXt:"-p
t ...t-rtl s

.lJl ,rl.e

:tt: q
lt l;;
'€tri ;y

lzz

c*jt :JU.:
ti#i :Jus

.q-#
719. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Qamat untuk shalat

telah dilakukan, maka Rasulullah SAW menghadap kepada kami
dengan wajahnya seraya bersabda, 'Luruskanlah shaf dan
rcipatkanlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakong
punggungku'."

Keteransan Hadits:

(Bab imam menghadop manusia (makmum) soot merotakan
shaJ). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas yang telah tercantum
dalam bab sebelumnya sekaligus keterangannya.

thtli (dan rapatkonlah) Yakni hendaklah kalian saling

menempel tanpa ada celah. Ada pula kalimat tersebut menjadi penguat

kalimat, f:4i (ratakonlah). Sedangkan maksud "meratakan" adalah

meluruskan seperti tercantum dalam riwayat Ma'mar dari Humaid
yang dikutip oleh Al Ismaili. Hadits ini menerangkan juga tentang
bolehnya berbicara di antara qamat dan sebelum masuk shalat.
Pembahasan ini telah dijelaskan dalam bab tersendiri. Hadits ini juga
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menganjurkan agar imam (pemimpin) memperhatikan orang yang

dipimpinnya, sayang terhadap mereka serta memberi pcringatan

kepada mereka atas penyelewengan yang dilakukan.

73. Shaf Pertama

,is jst irrahr

720. Dari Abu Hurairah, dia U"rkutu, "Nabi SAW bersabda.

'Syuhada adalah orong yang mati tenggelam, orang yang mati ktrena
wabah penyakit (tha'un), orqng yang mati karena penyakit dalam

perut dan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan'-"

+3r u; v'JrLg'j, sp'l *iA G 6

.frg.-\ *St'JUt *i 11'o"rLk-'!s {r-
721. Beliau bersabda, "seandainya mereka ntengelahui apa

yang ada pada tahjir (segera beiangkat menuju shalat Zhuhur),

niscaya mereka berlombaJomba; dan seandainya mereka mengetahui
qpo yang ada pada shalat Isya' dan Subuh, niscayo merekn akan

mendatangi keduanya meskipun merangknk. Seandoinya mereka

mengetahui apa yang ada pada shaf terdepan, niscaya mereka aftan

mengundi (untuk mendapatkannya)."

Keterangan Hadits:

(Bab shaf pertama) Yang dimaksud adalah shaf yang berada

setelah imam (terdepan). Namun ada pendapat yang mengatakan

bahwa yang dimaksud adalah shaf pertama yang sempuma setelah

imam, bukan shaf yang masih ada celahnya. Pendapat lain

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang lebih dahulu

datang untuk shalat meskipun ia berada di shaf yang terakhir.

Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdul Barr. Ia beralasan

3{x.';) iJs':

")'rfJ,'i\ 4r,
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dengan adanya kesepakatan yang menyatakan bahwa orang yang

datang di awal waktu dan tidak masuk ke shaf pertama lebih utama

daripada orang yang datang kemudian lalu memaksa masuk ke shaf
pertama. Tapi kesepakatan ini tidaklah mendukung pandangan yang

dikemukakannya.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat pertama adalah pendapat

yang benar dan para peneliti menyatakan akan kebenarannya.

Sementara dua pendapat berikutnya telah nampak kesalahannya

dengan jelas."

Sepertinya pendukung pendapat pertama melandasi pendapatnya

dengan pemikiran bahwa sesuatu yang diungkapkan dengan lafazh
mutlak (tanpa batasan) maka yang dimaksud adalah kesempurnaan

sesuatu itu, sementara shaf yang masih menyisakan celah maka di
anggap kurang (idak sempurna). Sedangkan pendukung pendapat

ketiga memperhatikan maknanya sehingga shaf pertama dikatakan
lebih utama, tanpa memperhatikan lafazh hadits.

lmam Bukhari mengisyaratkan akan kebenaran pendapat
pertama, sebab beliau membuat judul bab dengan lafazh "Shaf
pertama". Sementara hadits yang beliau kutip menyebutkan lafazh
"Shaf terdepan", yaitu shaf yang tidak ada lagi shaf lain di sepannya
kecuali imam.

. Para ulama berpendapat bahwa dalam anjuran untuk
mendapatkan shaf pertama terdapat beberapa faidah, di antaranya;

segera menyelesaikan kewajiban, berlomba-lomba untuk lebih dahulu
masuk masjid, dekat dengan imam, mendengar bacaan dan belajar
darinya, membenarkan bacaannya, menjadi penyambung suaranya,

terhindar dari gangguan orang yang lewat di hadapannya, terhindar
dari gangguan karena melihat oftrng yang berada di hadapannya, serta

tempat sujudnya selamat dari kaki-kaki orang yang shalat.

74. Meluruskan Shaf Termasuk Kesempurnaan Shalat

i,;)i +: Ct i,su fi *; * il, eU' ,f ;;:) ,rj *
,j fi' q, i,)u ttf.) (f;t\u E;,iy ,y r;u x ,*r'i'{.
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:fut up'- *tr t4| ,,-tri;i
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l.y'9.* oJo>-

'iL)l* t-"12;

:#tn
722. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sesungguhnya imam diiadikan untuk diikuti, maka janganlah kalion
berbeda dengannya. Apabila ia ruku, makn hendakloh kalian ruku'.
Apabila ia mengucapkan 'sqmi'allahu liman hamidah (semoga Ailah
mendengar orang yang memuji-Nya'), makn kttaknnloh 'rabbana

lakal hamdu (LIrahai Tuhan kami bagi-Mu segalo puii)'- Apabila ia
sujud hendaklah kalian sujud, apabila ia shulat sambil duduk
hendaklah kalian shalat sambil duduk Lurusksnloh shaf dalam
shalat, ksrena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kebaikan

shalat."

,z t
c //.c .trx:* rrl iss *'t * ur )b?r ,r ly i i''*

.;^l,L:t l{;b\,y uiar "-y ov

723. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Rataksnlah
shaf-shaf (barisan) kamu, karena sesungguhnya meralakan shaf
t e r ma s uk b a gi an me ne gakkan s hal at."

Keteransan Hadits:

(Bab meluruskan shaf termasuk kesempurnoon shalat) Dalam

bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, :, flil- i6)i ,* r;l|

(Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti-..), dimana

pembahasannya akan diterangkan pada bab "Kewajiban Takbir"- Pada

bagian akhir di tempat ini disebutkan, '.ibJr tl+ji1 (Luruskanlah

shaf...) dan seterusnya. Lafazh inilah yang menjadi maksud judul bab.

Imam Muslim dan Imam Ahmad serta lainnya telah menyebutkan

lafazh ini secara tersendiri, yaitu mereka menjadikannya dua hadits.
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al2ht ;;^i ';rt (termasuk keboikan .shalat) Ibnu Rasyid berkata,

"lmam Bukhari sengaja menyebutkan pada judul bab lafazh

,.fu, Qermasuk kesempurnaan sholal) sementara lafazh

berbunyi iytJ' * U (ermasuk kebaikan shalat), hal itu karena

beliau ingin menjelaskan bahwa itulah yang dimaksud dengan
'kebaikan' di tempat ini. Untuk itu yang dimaksud bukanlah
ketertiban yang nampak, tapi yang dimaksud adalah kebaikan yang

bersifat hukum, berdasarkan hadits Anas -hadits kedua di bab ini-
yaitu, a:lJ,allt'arti1'g, (t e rmasuk me ne gakkan s hal ot)."

al'.ar Aq'g, (termasuk menegctkkan shalat) Demikian yang

disebutkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya dari Abu Al Walid.

Sementara selain beliau menyebutkan dengan lafazh, |fu, 16 q
(termasuk kesempurnaon shalat). Begitu pula yang dinukil oleh Al
Ismaili dari Ibnu Hudzaifah dan Al Baihaqi dari Utsman Ad-Darimi,
keduanya dari Abu Al Walid.

Lafazh serupa dinukil pula oleh Abu Daud melalui Abu Al
Walid dan selainnya. Demikian juga yang dinukil oleh Imam Muslim
dan selainnya melalui sejumlah perawi dari Syu'bah. Al Ismaili
memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abu Daud Ath-Thayalisi,

dia berkata, 'q'ryii;gr'lLi il lrn i' 'j.ln.j 
't>5r3 :)'iaz:);,'j.;

rl i1 u;lgku mendengar Syu'bah berkata, "Aku telah teledor dalam

hadits ini kareno tidak bertanya kepada Qatadah apakah engkau
(Qatadah) mendengar langsung dari Anas atau tidak? ").

Saya tidak menemukan Qatadah menukil riwayat ini dari Anas

melainkan menggunakan kata g, ldiriwayatkan dari).60 Barangkali

inilah rahasia sehingga Imam Bukhari menukil pula hadits Abu
Hurairah dalam bab ini untuk memperkuat kedudukan hadits Qatadah.

* 
Dulurn ilmu hadits lafazh ini mengandung kemungkinan bahwa perarvi telah mendcngar

langsung, dan ada pula kemungkinan ia tidak mendengar langsung tapi melalui perantara-
penerj.

fq
hadits
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Lafazh a72l 
^'ti1 

(menegukkan shaktt) telah dijadikan dalil oleh

Ibnu Hazm untuk menyatakan wajibnya meratakan shaf, karena
menegakkan shalat adalah wajib, dan segala sesuatu yang menjadi
bagian yang wajib hukumnya adalah wajib. Tapi kelemahan pendapat
ini cukup nyata. Terutama, telah kami jelaskan bahwa para perawi
tidak sepakat mengenai lafazh ini.

Ibnu Baththal berpegang dengan makna lahiriah hadits Abu
Hurairah dan menjadikannya sebagai dalil bahwa meratakan shaf
adalah sunah hukumnya. Dia berkata, "Karena kebaikan sesuatu
merupakan tambahan terhadapnya setelah sesuatu itu sempurna."

Namun pandangan ini terbantah oleh riwayat yang berbunyi, 16 A.

o\2)t Qermasuk kesempurnaan shalat). Namun bantahan ini dijawab

oleh Ibnu Daqiq Al Id, bahwa lafazh"termasuk kesempurnaan shalat"
bisa saja disimpulkan tentang hukum disukainya meratakan shaf,
karena kesempurnaan sesuatu adalah tambahan bagi sesuatu itu,
dimana sesuatu itu tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali
dengan tambahan itu.

Landasan argumentasi ini cukup jauh, karenalafazh syara' tidak
dipahami kecuali menurut makna yang ditetapkannya dalam bahasa
Arab. Hanya saja lafazh tersebut dipahami menurut r.ry' (kebiasaan)
apabila telah nyata bahwa yang demikian itu adalah urf syari'.

75. Dosa Orang yang Tidak Menyempurnakan Shaf

,i'tu \y'if rt Iy i
G :Jtt \*', {, rtr ob ill

,1 c.2 ., ri,i r.. c c,.tc.
dl f rj;l-e,)l )l*l J -* f

t , , o , o / '.ot a . "'zoiJ-f ; oJ-e-e ?-y. b L-. ,-,r!l t,.

4j,"r^Jl eut" j ./^l1 UJ, lr-t :rL*r J p Jp + J4 \ie JleJ

.1"t4,

,-:'rLsr3'#i ) Ff \t* L'-ki
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724. Dari Busyair bin Yasar Al Anshari, dari Anas bin Malik
bahwa dia datang ke Madinah, maka dikatakan kepadanya, "Apakah
yang engkau ingkari pada kami sejak engkau Rasulullah SAW?" Dia
berkata, "Aku tidak mengingkari sesuatu kecuali bahwa kalian tidak
meratakan shaf-shaf."

Uqbah bin Ubaid berkata (meriwayatkan) dari Busyair bin
Yasar, "Telah datang kepada kami Anas bin Malik di Madinah dengan

ini..."

Keteransan Hadits:

(Bab dosa orong yang tidok menyempurnakan shaf\. Ibnu
Rasyid berkata, "lmam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang

berbunyi, J'itt t'r:ei ) Fii ,l qa 'o'.SJi v (Aku ridak menginskari

sesuatu kecuali bahv,a kalian tidak meratakan shof-shafi. Sikap ini
dikritik, karena terkadang suatu pengingkaran itu terjadi akibat
meninggalkan suatu sunah, sehingga hal itu tidak menimbulkan dosa.

Kritik ini mendapat tanggapan, bahwa barangkali Imam Bukhari
memahami maksud 'perintah' dalam firman Allah SWT surah An-

Nuur ayat 63 yang berbunyi, :ii * ouir,et" i-!, lfi (Maka

hendaklah orong-orong yong menyalahi perintah Rasul takut...)
adalah urusan dan keadaan, bukan ucapan semata. Sehingga

barangsiapa menyalahi keadaan yang dilakukan Nabi SAW, maka ia
telah berdosa berdasarkan ancaman yang disebutkan dalam ayat itu.
Pengingkaran Anas sangat jelas menyatakan bahwa mereka telah
menyalahi apa yang mereka lakukan pada masa Rasulullah SAW,
yaitu meratakan shaf. Dengan demikian, perbuatan tersebut pantas

mendapatkan dosa."

Demikian pendapat lbnu Rasyid secara ringkas. Tapi pernyataan

ini tidak kuat, karena apabila demikian halnya, maka tidak ada lagi
perbuatan sunah. Padahal, dosa hanya disebabkan meninggalkan
sesuatu yang wajib.

Adapun perkataan Ibnu Baththal, "Apabila meluruskan shaf
termasuk perbuatan sunah yang pelakunya berhak mendapatkan

pujian, maka hal ini menunjukkan bahw'a orang yang

meninggalkannya berhak mendapatkan celaan", ditanggapi bahwa
celaan terhadap orang ynag meninggalkan perbuatan yang sunah tidak
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berarti bahwa pelakunya mendapat dosa. Meskipun diterima bahwa
celaan tersebut berkonsekuensi dosa, namun pandangan ini tertolak
oleh tanggapan terhadap perkataan lbnu Rasyid.

Kemungkinan Imam Bukhari menyimpulkan kewajiban
meratakan shaf dari lafazh "perintah" yang terdapat dalam sabdanya,
'€"|rb f1l lnamkanlqh shaf-shaf kalian), dan dari keumuman sabda

beliau SAW, ,rvi ;.'fi?, G rjL 6nauilah sebagaimana kalian

lihal aku shalat) serta adanya ancaman bagi yang meninggalkannya.
Berdasarkan faktor-faktor ini, maka pengingkaran Anas tersebut
disebabkan mereka meninggalkan perkara yang wajib, meskipun
terkadang pengingkaran itu terjadi akibat ditinggalkannya perbuatan
yang sunah.

Meskipun dikatakan bahwa meratakan shaf adalah wajib, namun
shalat mereka yang menyalahi dan tidak meluruskan shaf tetap sah,
karena adanya perbedaan kedua perbuatan tersebut. Pernyataan ini
didukung oleh sikap Anas yang meski mengingkari perbuatan mereka
namun tidak memerintahkan mereka agar mengulangi shalat.
Sementara Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang ekstrim, ia
menegaskan bahwa shalat orang yang tidak meluruskan shaf adalah
batal. Dia (Ibnu Hazm) membantah mereka yang menyatakan adanya
ijma' yang menyatakan tidak wajibnya meluruskan shaf. Bantahan ini
berdasarkan riwayat shahih dari Umar RA, dimana Umar RA
memukul kaki Abu Utsman An-Nahdi karena tidak meratakan shaf.
Demikian pula dengan riwayat shahih dari Suwaid bin Ghaflah, dia

berkata, tfu, e lJrf';jri uFt 6-6 *'i- Jr". o'g (Biasanya Bitat

melurusksn pundak-pundak kami dan memukuli l<nki-kaki kami dalam
sholat\.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Umar dan Bilal tidak akan
memukul seseorang kecuali karena orang itu meninggalkan perkara
yang wajib. Namun perkataan ini terbuka untuk kritik, karena ada
kemungkinan kedua sahabat tersebut berpendapat perlunya memberi
hukuman ta'zir (peringatan) bagi mereka yang meninggalkan perkara
yang sunah.
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Catatan

Kedatangan Anas yang disinggung dalam hadits di atas bukan

kedatangannya yang disebutkan pada bab "Waktu Shalat Ashar",
sebab makna lahiriah hadits di bab tersebut menyatakan bahwa
pengingkaran Anas disebabkan sikap mereka yang mengakhirkan
pelaksanaan waktu shalat Zhuhur hingga awal waktu shalat Ashar.

Adapun pengingkaran pada hadits dibab ini juga berbeda dengan
pengingkarannya yang telah disebutkan pada bab "Menyia-nyiakan

Shalat dari Waktunya," dimana dia berkata, y 
"btg \b Up; I

'6?'rtj iya' rt *'t * in' p Qt 1,eku fitluk mengenal .sesu,tu

yang, ada pada mo.sa Nahi SAW kecuali shalal, dan shalat ilu pun
telah clisia-siakan). Sebab kejadian ini berlangsung di Syam,
sedangkan pengingkaran yang dilakukan Anas dalam hadits di bab ini
terjadi di Madinah. Dari sini dapat diketahui, bahwa penduduk
Madinah pada masa itu merupakan masyarakat terbaik dibandingkan
penduduk di negeri-negeri lain dalam sikap komitmen mereka
terhadap Sunnah Rasulullah SAW.

76. Menempelkan Bahu Dengan Bahu dan Kaki Dengan
Kaki Dalam Shaf

+G ,;S-.'*'u/, &')t U-i;:ri 2 6r$t'Sts',
An-Nu'man bin Basyir berkata, "Aku melihat laki-laki di antara

kami menempelkan mata kakinya kepada mata kaki temannya."

& fr, , 
ji',;1, Jf cJuie\P:.,

tliJ;i oki ,q)+:tr't q

, .7 n.

/.rt t
*r,i iuI r 9:

.*G. L-rtj
725. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "iTrurkorloh

shaf-shaf komu, karena sesungguhnya aku melihat kalian duri
belakang punggungka." Salah seorang di antara kami menempelkan
bahunya kepada bahu temannya, dan kakinya kepada kaki temannya.
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Keterangan Hadits:

Maksud bab di atas adalah usaha maksimal untuk meluruskan

dan mengisi celah-celah shaf. Dalam sejumlah hadits diterangkan

tentang perintah dan motivasi untu mengisi celah-celah shaf. Adapun

di antara hadits yang paling lengkap menerangkan hal itu, adalah

hadits lbnu Umar yang dikutip oleh Abu Daud dan dikategorikan

sebagai hadits shahih oleh tbnu Khuzaimah dan Al Hakim. Lafazh

hadits tersebut adalah.

rr!*i sutr ;. r51e 1 ofi, rr$i ,jri *i ^)i.il' .& at';$1Lt
^ .'. t . .
i,r tiJ ,L A i:h,'ur*;t" ;" i3.i,dd;JJ ?e'j tfis t1'Ssar

(Bahv,ctsonya Rasulullah SAW bersahda, "Luiiskrnlah shaf-sha/,

sejajarkan antore pundak-pundak, isilah celah-celah yang kosong,

dun jangan meninggalknn celah bagi syetan. Barangsiupo yang

menyambung shaf maka Alluh akan ntenyambungnyu, dun

barangsiapa yang memutuskan shaf ntaka Allah akan

memutuskfinnya)-

;; i irJa, 569 gn-Nu'mun bin Basyir berkota) tni adalah

penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan

oleh tbnu Khuzaimah dari riwayat Abu Al Qasim Al Jadali, dan

namanya adatah Husain bin Al Harits, dia berkata, F.;* 'lU'i3r "i;,*'f,c;* rr$i ;Jvi t6r y7 Pt y ht * ;t, ,lit i'[ii ,i:;r;

'&'o 
*- 9,y l, ui,fi ,i'i -:€":ls ; \r ;;tulil'ti'€r'i, ",1 :"

*r' 
't wrb ,5L (Akt mendengar An-Nu'man bin Basyir

berknta, bahwa Rasulullah SAW menghadapkan wajahnyo kepada

manusia serqyo bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kamu tiga kali,

demi Allah, hendaHah ftalian melurusknn shaf-shaf atau Allah

menjadikan hati knlion saling berselisih-" Ia berkata, "Sungguh aku

melihot orang di antara ftsmi menempelkan pundaknya kepada

pundak temannya dan kakinya kepada kaki temannya'")'

Hadits An-Nu'man ini telah dijadikan dalil bahwa yang

dimaksud dengan kata Lji (mata kaki) dalam ayat tentang wudhu

adalah tulang yang agak menonjol di kedua sisi kaki. tepatnya pada

sendi pertemuan betis dengan kaki. Karena inilah yang mungkin untuk

ditempelkan dengan orang yang ada di sampingnya. Berbeda dengan
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pendapat yang mengatakan bahwa makna kata Lj3 adalah tumit.

Pendapat ini adalah pendapat syudz (ganjil) yang dinisbatkan kepada

sebagian ulama madzhab Hanafi, namun para ulama peneliti dalam

madzhab tersebut tidak mengakuinya. Sebagian lagi mengakui hal itu,

namun dalam masalah "haji" bukan "wudhu". Al Ashma'i

mengingkari orang yang mengatakan bahwa Lji terletak di punggung

kaki.

77. Apabila Seorang LakiJaki Berdiri di Samping Kiri Imam
dan Dipindahkan oleh Imam dari Belakangnya ke Sebelah

Kanannya maka ShalatnYa SemPurna

q' rt, .k'dt'! '4, 
'i6 

q:; ist oe, ,,& it f
*3 * frt .u dJt J;)iG,rQ'*'&t ^! -$ r;3
ivt L\It ;ar, 'i'r', 'u ^U * ,* G,tr's 4 qir,

.v'; lj ,uj
' 726. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku shalat bersama

Nabi SAW pada suatu malam, lalu aku berdiri di sebelah kirinya,

maka Rasulullah sAw memegang kepalaku dari arah belakangku dan

menempatkanku di sebelah kanannya. Lalu beliau shalat dan tidur.
Kemudian seorang muadzin datang kepada beliau, maka beliau berdiri

dan shalat tanpa (mengulangi) berwudhu."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila seorang laki-laki berdiri di samping kiri imam dan

dipindahkan oleh imam dori belakangnyo ke sebelah kanannya maka

shalatnya sempurna) Sebagian besar lafazh pada judul bab ini telah

disebutkan kira-kira dua puluh bab yang lalu, tetapi tidak disebutkan

lafazh "dari belakangnya". Di samping itu dikatakan juga, "Shalat

keduanya tidak rusak (batal)" sebagai ganti lafazh "maka shalatnya

sempuma".
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Di sana Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Abbas melalui
jalur lain, dan tidak seorang pun pensyarah Shahih Bukhari yang
menaruh perhatian akan hikmah pengulangan ini, bahkan sebagian
mereka tidak membahasnya sama sekali.

Menurut saya, hukum keduanya berbeda karena perbedaan
kalimat pelengkapnya. Perkataannya "shalat keduanya tidak rusak
(batal)", yakni tidak menjadi rusak (batal) akibat perbuatan mereka
berdua, karena itu hanya perbuatan ringan yang membawa
kemaslahatan dalam shalat. Sedangkan perkataannya "sharatnya
sempurna", yakni shalat makmum itu sempurna, dan posisinya di
samping kiri imam -sebelum dipindahkan- tidaklah berpengaruh
terhadap shalatnya meskipun posisi tersebut bukan posisi yang tepat.
Perbuatan tersebut dimaafkan karena ketidaktahuannya tentang hukum
dari apa yang dilakukan. Kemungkinan pula kata ganti ..nya,' pada
lafazah "maka shalatnya sempurna" kembali kepada imam. Hal itu
karena imam dianggap sebagai satu shaf tersendiri, meskipun ia
memindahkan makmum dengan memiringkan badan, namun tidak
sampai meninggalkan perintah untuk meluruskan shaf karena
mashalat yang telah disebutkan. untuk itu tidak ada kekurangan dalam
shalatnya apabila dilihat dari sisi ini. Wallahu a'lam.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan kata ganti tersebut kernbari
kepada laki-laki yang berdiri di samping imam, sebab dalam har ini
laki-laki tersebut adalah sebagai pelaku. Meski dalam urutan kalimat
lebih akhir (disebutkan setelah imam), namun dari segi makna ia lebih
didahulukan. oleh sebab itu, antara imam dan laki-laki tersebut sama-
sama dekat kepada kata ganti ditinjau dari sisi yang berbeda."

Saya (lbnu Hajar) katakan, apabila kata ganti tersebut kembali
kepada "imam", maka ini memberi manfaat agar Imam tidak
memindahkan makmum melewati depannya, sehingga hukumnya
seperti orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat.
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78. Wanita Seorang Diri Dianggap Satu Shaf

, 
j; 

: Jt 'at; q. e r-': 6i :' :c 'ju ouu i ii '*(r *" ' 7" ' -. ,.t it' rJ .i . oi..til; FL ii Jr:*: *
727. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku bersama anak

yatim shalat di belakang Nabi SAW di rumah kami, sedangkan ibuku

-Ummu Sulaim- di belakang kami."

Keterangan Hadits:

(Bab wanito seorong diri dianggap satu shuJ), yakni dari

tinjauan hukum. Berdasarkan ini, maka terjawablah pendapat Al
Ismaili yang mengatakan, "Satu orang tidak dinamakan shaf (barisan),

dan batas minimal dikatakan shaf adalah terdiri dari dua orang."

Sesungguhnya judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwuy*u:
oleh Ibnu Abdul Barr dari hadits Aisyah secara mar.fu', uit;.'l aia'lt

t ib lltranilo seorang diri dianggap satu shal\.

C-: Vi 
"riU 

gf, shqlar bersama anuk yatim) Demikian yang

dinukil oleh seluruh perawi, dan yang terdapat dalam riwayat Yahya

bin Yahya dari Ibnu Uyainah. Namun tercantum dalam riwayat Ibnu

Fathun sebagaimana dinukil oleh Ibnu As-Sakan dengan sanadnya

sehubungan dengan hadits di atas, &i u;',)a (lm shalqt bersama

Sulaim). Sepertinya ini merupakan kesalahan perawi yang telah

merubah lafazh yatim menjadi Sulaim. Ibnu Fathun menjelaskan hal

tersebut, dimana ia berkata di akhir kitab ,4I Isti'ab, "Sulaim tidak

disebutkan nasabnya". Lalu dia menuturkan hadits ini-

Hadits ini adalah penggalan hadits yang diringkas oleh Sufyan

dan disebutkan Imam Malik secara panjang lebar, sebagaimana yang

telah disebutkan pada bab "shalat Beralaskan Tikar (Al Hashir)"

dengan lafazh ;'"rt:'; \ v1 :t.aitri. (maka aku bersoma anok yatim

membuat .shaf di belakang beliau). Hadits ini dijadikan dalil bahwa

posisi bagi dua orang makmum adalah di belakang imam, berbeda
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dengan pendapat sebagian ulama'Kufah yang mengatakan bahwa
salah satu makmum berdiri di samping kanan imam dan yang satunya
di samping kirinya. Alasan mereka adalah hadits Ibnu Mas'ud yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. dimana beliau
menempatkan Al Qamah di samping kanannya dan Al Aswad di
samping kirinya. Argumentasi ini dijawab oleh Ibnu Sirin, bahwa lbnu
Mas'ud melakukan hal itu karena tempat yang dipakai shalat waktu itu
sempit. Perkataan lbnu Sirin ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi.

ttit #" ?i ,ii't (dan ibuku -(Jmmu Sulaim- tli belakang kami)

Hal ini menjelaskan bahwa wanita tidak masuk dalam shaf bersama
laki-laki, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi laki-
laki. Apabila wanita menyalahi hal itu, maka shalatnya tetap sah
menurut jumhur ulama. Adapun menurut madzhab Hanafi, shalat laki-
laki dianggap rusak (batal) sementara shalat wanita tidak. Tapi
pendapat ini cukup aneh, dimana analogi yang dipakai tampak
dipaksakan. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa yang
menjadi landasan pendapat tersebut adalah perkataan lbnu Mas'ud,
fu ;irfi * o, "$"t?i (Tempatkanlah mereko di belakang dimana

Allah telah menempatknn mereka). Perintah dalam riwayat ini
berindikasi wajib. Dengan demikian, mengakhirkan tempat mereka
adalah wajib. Namun apabila posisinya sejajar dengan laki-laki maka
shalat laki-laki, menjadi rusak karena ia telah meninggalkan perintah
untuk menempatkan wanita di belakang.

Dalam suatu hadits telah dijelaskan tentang larangan shalat
dengan mengenakan pakaian hasil rampasan serta perintah untuk
menanggalkannya. Namun apabila seseorang menyalahi hal itu dan
shalat dengan pakaian tersebut tanpa menanggalkannya, maka
shalatnya dianggap sah. Lalu mengapa hukum ini tidak diterapkan
pada laki-laki yang berdiri sejajar dengan wanita? Lebih jelas lagi
dikatakan, apabila di pintu masjid terdapat tempat milik pribadi, lalu
datang seseorirng untuk shalat di tempat itu tanpa seizin pemiliknya,
padahal orang tersebut mampu berpindah ke dalam masjid hanya
dengan satu langkah saja, maka shalatnya di anggap sah meskipun ia
mendapat dosa. Demikian halnya dengan laki-laki yang berdiri sejajar
dengan wanita, terutama apabila wanita itu datang setelah ia masuk ke
dalam shalat.
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Ibnu Rasyid berkata, "Pandangan yang lebih tepat adalah Imam
Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa hal ini merupakan

pengecualian dari cakupan hadits, 'r;2y LA; )P rr,.r | (Tidak uda

shalat bagi yang berdiri sendirian di belakang shaJ), yakni yang
demikian khusus bagi laki-laki." Hadits tadi diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban dari Ali bin Syaiban, namun keakuratannya masih
dipertanyakan seperti yang akan kami sebutkan pada bab "Apabila
Ruku' Sebelum Sampai ke Shaf'.

Ibnu Baththal menjadikan hadits dalam bab ini sebagai dalil
untuk menyatakan sahnya shalat sendirian di belakang shaf, befbeda
dengan pandangan Imam Ahmad. Ibnu Baththal berkata, "Apabila hal
itu diperbolehkan bagi wanita, maka tentu bagi laki-laki lebih
diperbolehkan lagi." Namun bagi orang yang tidak sependapat dengan
pendapat tersebut akan mengatakan, "Sesungguhnya hal itu
diperbolehkan bagi wanita, karena ia dilarang untuk berdiri satu shaf
sejajar dengan laki-laki. Berbeda dengan laki-laki yang bisa saja
masuk ke dalam shaf meski harus berhimpitan atau menarik salah
seorang yang berada di pinggir shaf untuk berdiri bersamanya,6l maka
hukum keduanya berbeda." Ulasan selebihnya tentang hadits ini telah
dikemukakan pada bab "Shalat Beralaskan Tikar (Al Hashir)".

79. Bagian Kanan Masjid dan Imam

:JU

G.lr': ;,, o4 :)ls'1

728. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku berdiri suatu
malam di samping kiri Nabi SAW, maka beliau memegang tanganku

-atau pangkal lenganku- hingga menempatkanku di bagian

u' Kebol.han menarik orang lain seperti yang dikatakan di atas kurang tepat, karena hadits
yang menyebutkan hal ini memiliki kelemahan. Di samping itu, menarik seseorang dari shaf
bcrakibat adanya cclah dalam shaf, sementara yang diperintahkan adalah mcngisi cclah-celah
yang kosong. Maka yang lebih tepat adalah tidak menarik orang dari shaf, akan tetapi mencari
celah yang ia dapat rnasuk di dalamnya atau berdiri di samping kanan imam. llallahu A'lam.
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kanannya." Ibnu Abbas berkata, "Beliau melakukan dengan tangannya

dari belakangku."

Keterangan Hadits:

(Bab bagian kanan masjid dan imam) Beliau menyebutkan
hadits [bnu Abbas secara ringkas, yang sesuai dengan judul bab.

Adapun kesesuaiannya dengan perkara masjid ditinjau dari sisi

muthabaqaft, sedangkan kesesuaiannya dengan masjid ditinjau dari
sisi talazum.

'Sikap Imam Bukhari mendapat tanggapan dari sisi lain, yaitu
hadits di atas membicarakan makmum yang terdiri dari satu orang.

Adapun apabila makmum berjumlah banyak, maka tidak ada dalil
pada hadits ini tentang keutamaan bagian kanan masjid. Sepertinya

Imam Bukhari mensinyalir riwayat yang dinukil oleh An-Nasa'i

dengan sanad shahihdari Al Barra', dia berkata, dt 
'dt ,4b ,t1C?

'r;r, b'k oi t+i Pt y il' ,p (Biasanya apabila kami shalat cli

belaknng Nabi SAW, maka kami sulu berada di bogian krtnan). Dalam
riwayat Abu Daud dengan sanad hasan dari Aisyah, dari Nabi SAW,

J|;Lsr yV ,* 'o';bi- |S,n;i &r o1 1srru ngguhnya Altah dan para

malaikat bershalawat kepafui orang-orong yang berada di bagian
kanan shaJ). Adapun riwayat yang dinukil oleh Ibnu Majah dari lbnu
Umar. dia berkata, "Dikatakan kepada Nabi SAW, 'Jika demikian,
bagian kanan masjid akan kosong'. Maka beliau bersabdq
'Barongsiapa memalonurl<an bagian lcanan masiid, maka ditulisknn
baginyo dua pahalo'." Sanadnya diperbincangkan. Jika hadits ini
shqhih, maka tidak bertentangan dengan bagian pertama.

80. Apabila Antara Imam dan Mekmum Terdapat Tembok
Atau Pembatas

.F ^!t'd:;j't;'oi;t \ :;r-Ar )v',
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Al Hasan berkata, "Tidak mengapa
antara engkau dan dia terdapat sungai."

Abu Miljaz berkata, "Mengikuti
keduanya ada jalan atau tembok apabila
imam."

engkau shalat sedangkan

imam meskipun antara
ia mendengar takbimya

;I JU-I
e

;:fs

.t.rii
t jzt-OV

c )zz

I jt.a
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729. Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat

pada waktu malam di kamarnya sedangkan dinding kamar berukuran
pendek, maka manusia melihat Nabi SAw dan beberapa orang berdiri
shalat mengikuti shalat beliau. Ketika pagi hari, mereka bercerita
mengenai kejadian itu. Nabi sAw shalat pada malam kedua dengan
diikuti beberapa orang, mereka shalat mengikuti shalat beliau. uerit<a
melakukan hal itu dua atau tiga malam, hingga akhirnya Rasuluilah
sAw duduk dan tidak keluar. Di pagi hari manusia menceritakan hal
itu, maka beliau bersabda, 'sesungguhnya aku khawatir bila sharar
malom diwajibkan qtas kalian'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabils antara imam dan mqkmum terdapal lembok atuu
pembatos) Yakni apakah hal itu berdampak sah atau tidaknya
mengikuti imam?

aa,
4Il ls[.a 4It

l
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Nampaknya sikap Imam Bukhari r.nenunjukkan bahwa hal itu
tidak mempengaruhi sahnya mengikuti imam, sebagaimana
pandangan dalam madzhab Maliki. Perbedaan pendapat dalam
masalah ini sangat masyhur, di antara mereka membedakan antara
hukum berada di masjid dan tempat lainnya.

;-A 
'S'6i 

6t Hasan berkato) saya tidak menemukan lafazh

seperti ini dinukil melalui sanad yang lengkap (maushal). Sa'id bin
Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari Al Hasan tentang
seseorang yang shalat di belakang imam atau di atas atap dengan
mengikuti imam tersebut, dia berkata, "Tidak mengapa."

h ;i 562 6Ou Miliaz berknta) Riwayat ini disebutkan beserta

jalur periwayatannya oleh lbnu Abi Syaibah dari Mu'tamir, dari Laits
bin Abu Sulaim, dari Abu Miljaz dengan lafazh yang semakna.
Sedangkan Laits adalah perawi yang lemah. Akan tetapi Abdurrazzaq
meriwayatkannya dari lbnu At-Taimi -yakni Al Mu'tamir- dari
bapakny4 dari Abu Miljaz. Apabila benar demikian, maka ini adalah
jalur periwayatan (sanad) yang shahih.

:.f i Ui lmmarnya) Secara lahiriah yang dimaksud dengan

kamar di sini adalah rumahnya, hal ini dikuatkan dengan penyebutan
dinding kamar. Lebih jelas lagi adalah riwayat Hammad bin Zaid dari
Yahya yang dinukil oleh Abu Nu'aim dengan lafazh, |r* e,rt;- on

yt:)t fr r(Beliau shalat di sslah satu kamar istrinya).Namun ada

pula kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah kamar beliau di
masjid yang terbuat dari tikar (Al Hashir), seperti yang diterangkan
dalam riwayat berikutnya. Demikian pula dalam hadits Zaid bin Tsabit
yang disebutkan sesudahnya. Abu Daud dan Muhammad bin Nashr
menukil juga melalui dua jalur periwayatan lain dari Abu Salamah
dari Aisyah, bahwa dialah yang mendirikan tikar tersebut di pintu
rumahnya, sehigga mungkin dipahami bahwa kejadian tersebut
berlangsung lebih dari satu kali. Atau riwayat dalam bab ini
menggunakan lafazh majaz, yaitu tirai tersebut dinamakan tembok,
dan penisbatan kamar kepada Aisyah (kamar Aisyah).
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,Si 7ui (beberupa orang bertliri) Inilah inri pembahasan judul

bab, karena konsekuensinya mereka berdiri di luar kamar sedangkan
Nabi SAW berada di dalamnya.

,6r .r.tJi ft '*i riji gettka pugi huri manusiu menceritakan

hal itu) Yakni menceritakan hal itu kepada beliau SAW. Abdurrazzaq
memberi keterangan bahwa Nabi SAW menujukkan pembicaraan itu
kepada Umar RA. Keterangan ini beliau nukil melalui Ma'mar dari
Zuhi, dari Urwah, dari Aisyah.

'€ "& L-:k' bi Qtiwajibkun utas kalian) Yakni difardhukan.

Lafazh "difardhukan" terdapat dalam riwayat Hammad bin Zaid dari
Abu Nu'aim. Demikian pula terdapat dalam riwayat Abdurrazzaq dari
Ibnu Juraij, dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah. Pembahasan
selanjutnya akan diterangkan dalam pembahasan tentang *tahajud",

insya Allah.

81. Shalal Malam

+';ik *i y dJt J* u3t',ti ti! i' o1t ^::.G *
iitr': f#;[ {JI ;,t .J.uu ',:?.x-r -,r*ju '^hX"

730. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW memiliki tikar (l/
Hashir) yang beliau bentangkan di waktu siang dan dijadikannya
sebagai tabir (pembatas dengan yang lainnya) di waktu malam, maka
manusia datang dan berkumpul lalu mereka shalat di belakang beliau.

'^L'.
3z

\# .b col.lit

J;',t!
.O t t ^. o

€-P.-t*l J: glr

zuUt.,

1}i, 
uJ' ,k yt J;r.ri .-rri i y el;

,-r,
. e / c t,- t'4 t o . 'r.1

G * J,r, :Jtt dl l:..-.-> :Jt!
'. s.

'iL U; .o.t1*Li _r rC ;Y-.

a e ta,/.r f
u,
-zc I .. t.
or>*> J>.jl

FATIil'L BAARI - 399



I6 o6t 6: rS;'Sr*"u U?t ,snt i'." i ,'J,. "d\

.{,rkJ^Jl .tt' *. g i.ir ;rA ;^t *st'S;i'oV JrE';
c. o. c ,c. c 7,- ..1 I c I ,."a' f c't ,'it' 

t 
'i': ,r ; f Tlt u.l'e ;; U;r- i;':6-L :,-ru! Ju

731. Dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah
SAW membuat kamar -ia berkata, "Aku kira ia mengatakan terbuat

dari tikar (hashir)." - pada bulan Ramadhan, lalu beliau shalat di
dalamnya beberapa malam. Lalu beberapa orang sahabatnya shalat

mengikuti shalatnya. Ketika beliau mengetahui keberadaan mereka,

maka beliau pun duduk lalu keluar menemui mereka seraya bersabda,

"Aku telah mengetahui apa yang aku lihqt dari perbuatan kalian.
Shalatlah wohai manusia di rumah-rumah kalian, knrena
sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalat seseorang yong
dilal<s analran di rumahnya, ke cual i s halat far dhu."

Affan berkata "Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Musa
telah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu An-Nadhr, dari
Busr, dari Zdd\dartNabi SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat malam) Demikian yang tercantum dalam riwayat

Al Mustamli. Kebanyakan pensyarah Shahih Bukhari tidak
menyinggungny4 bahkan Al tsmaili pun tidak menyebutkannya.

Sikap ini dinilai benar jika ditinjau dari segi penyajian, karena bab-

bab yang ada di tempat ini berkaitan dengan bab-bab tentang shaf
(barisan) dan meluruskannya. Oleh karena shalat dengan memakai
pembatas dapat menimbulkan anggapan akan menjadi penghalang

dalam upaya meratakan dan meluruskan shaf, maka Imam Bukhari
meletakkan masalah itu pada bab tersendiri dan menyebutkan

pendapatnya.

Adapun khusus pembahasan tentang "shalat malam" akan

disebutkan di bagian akhir pembahasan shalat. Sepertinya dalam

naskah Shahih Bukhari terjadi pengulangan lafazh "shalat lail (shalat

malam)", yang merupakan bagian akhir hadits sebelumnya. Dari sini
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perawi mengira bahwa judul tersebut merupakan judul bab tersendiri,
sehingga ia menambahkan kata "bab" di bagian awalnya.

Sementara itu Ibnu Rasyid memaksakan diri untuk menjelaskan
kesesuaiannya, dimana kesimpulan yang didapatnya adalah sebagai
berikut, "Sesungguhnya orang yang shalat malam di tempat yang
gelap sebagai makmum, keadaannya seperti orang yang shalat di
belakang pembatas." Lebih fatal dari ini pernyataan orang yang
mengatakan, "Maksudnya, orang yang shalat malam sebagai makmum
di kegelapan sama seperti orang yang shalat di belakang pembatas."

Kemungkinan yang dimaksud 
-menurut 

saya- adalah shalat
malam yang dilakukan secara berjamaah, hanya saja lafazh berjamaah
terhapus dari teksnya. Sebab, yang akan disebutkan pada kitab tentang
"tahajud (shalat malam)" hanya seputar tata cara pelaksanaan, jumlah
rakaat, tempat dan sepertinya.

6"rtt fji (mereka shalat di belaknng beliau) Demikian yang

disebutkan secara ringkas. Adapun maksudnya adalah menjelaskan
bahwa kamar yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya itu terbuat
dari tikar (Al Hashir). Riwayat ini disebutkan oleh Al Ismaili melalui
jalur lain dari Ibnu Abi Dzl'b secara lengkap, dan kami akan
menyebutkan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadits ini di
dalam pembahasan tentang shalat tahajud, insya Allah.

'# 6 (dari perbuatan kalian) Maksudnya bukan sekedar

shalat yang mereka lakukan, bahkan sikap mereka yang mengeraskan
suara dan bertasbih agar beliau keluar. Lalu sebagian mereka malah
mengetuk pintu karena dugaannya Nabi SAW tertidur, sebagaimana
hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan At Adab dan
Al I'tisham. Di tempat itu diberi tambahan, "Hingga aku khawatir
dituliskan atas kalian. Apabila dituliskan atas kalian, niscaya kalian
tidak akan mampu melakukannya." Kemudian Al Khaththabi
mempertanyakan konteks kekhawatiran ini seperti akan kami jelaskan
dalam pembahasan tentang tahajud, insya Allah.

u.'jkir tI. * e i*;,t it* a.x.s, 'si| 
6naut pating utama

adalqh shalat seseorang yang dilaksanakan di rumahnya kecuali
shalat fardhu) Secara lahiriah hal ini berlaku untuk semua shalat
sunah, karena yang dikecualikan hanyalah shalat fardhu. Tetapi
sebenarnya yang dimaksud adalah shalat-shalat sunah yang tidak
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disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, demikian pula
dengan shalat yang tidak ada kaitannya dengan masjid seperti shalat
sunah Tahiyatul masjid.

Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah shalat-shalat
sunah yang disyariatkan untuk dilaksanakan di masjid dan di rumah
sekaligus. Dengan demikian tidak termasuk shalat Tahiyatul masjid,
karena shalat sunah Tahiyatul masjid tidak disyariatkan untuk
dilaksanakan di rumah. Lalu yang dimaksud dengan shalat fardhu
adalah shalat yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah.
Tapi apakah termasuk juga dalam hal ini shalat wajib karena sebab
tertentu, seperti shalat Nadzar? Hal ini perlu pembahasan tersendiri.
Sesungguhnya yang dimaksud shalat fardhu dalam hadits ini adalah
shalat lima waktu, bukan shalat yang diwajibkan karena suatu sebab
seperti shalat Nadzar. Adapun maksud dari kata "seseorang" adalah
jenis laki-laki, maka kaum wanita tidak termasuk dalam konteks
hadits ini. Hal itu berdasarkan sabda beliau SAW yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim, e p Wi.': y';.i' ",iW 1 (Janganlah kalian

melarang kaum wanita mendatangi masjid-masjid, dan rumah-rumah
mereka adalah lebih baik bagi mereka [untuk shalatl.

Imam An-Nawawi berkata, "Dianjurkannya shalat sunah di
rumah karena lebih jauh dari unsur riya'. Di samping itu, rumah akan
menjadi berkah karenanya sehingga rahmat akan turun kepadanya dan
syetan menjauh darinya." Atas dasar ini maka perkataannya "di
rumahnya" tidak mencakup rumah milik orang lain, meski
pelaksanaan shalat di rumah milik orang lain juga dapat terhindar dari
unsur riya'.

Penutup

Bab-bab tentang shalat jamaah dan masalah imam memuat
hadits-hadits marfu' (sampai pada Nabi SAW) sebanyak seratus dua
puluh dua hadits, dan sanad maushul (bersambung [lengkap])
sebanyak sembilan puluh enam hadits, serta riwayat mu'ctllaq (tanpa
sanad lengkap) berjumlah dua puluh enam hadits. Adapun riwayat
yang terulang, baik pada bab ini maupun pada pembahasan
sebelumnya, berjumlah tujuh puluh hadits, dan yang tidak mengalami
pengulangan berjumlah tiga puluh dua hadits. Imam Muslim turut
meriwayatkannya kecuali sembilan hadits; yaitu hadits Abu Sa'id
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tentang keutamaan berjamaah, hadits Abu Darda' "Aku tidak
mengenal sesuatu", hadits Anas "Beliau adalah seorang laki-laki dari
kalangan Anshar yang berbadan gernuk", hadits Malik bin Al
Huwairits "Mereka shalat, apabila mereka benar...", hadits An-
Nu'man yang disebutkan secara mu'allaq tentang shaf shalat hadits
Anas, "Salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya..." dan
hadits yang menjelaskan pengingkaran dia dalam masalah yang
berhubungan dengan meratakan s haf.

Bab-bab ini juga memuat atsar-atsar sahabat dan tabi'in
sebanyak sepuluh atsar, semuanya disebutkan dengan mu'allaq (tanpa
sanad yang lengkap) kecuali atsar lbnu Umar yang berbunyi "Beliau
biasa makan sebelum shalat" dan atsar Utsman "shalat adalah sebaik-
baik amalan yang dikerjakan manusia" dimana kedua atsar ini
disebutkan secara maushul (bersambung [sanad lengkap]). Hanya
Allah SWT yang lebih mengetahui.

Bab-Bab Tentane Sifat Shalat

82. Mewajibkan Takbir dan Membuka Shalat (Iftitoh)

J;., oi L)G\i !." U';i €,';i :JG "G?rl

;iie .;ti +;4*i t'; *1 *
$'#;;r') 11; |uv *j ,>r?2Jr'o;\; :€}; g Si :,-*

,.",W.t;i *.C etiy ,:r!5l.1c.ti ,* Cy:{- AiG'"i
iSv ti;, ,t):r.-$l; r;;., fi'ru gr ir, ,\k'rv {r 6r,

.i;jr Ujd.,,t;p,itt^L p.ilt *
732. Dari Az-Zuhri, dia berkata; Anas bin Malik Al Anshari

telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW
menunggang kuda lalu badannya sebelah kanan terluka 

-Anas 
RA

berkata- maka beliau melaksanakan salah satu shalat (fardhu) pada

'9
c

aljt

at

,k yt
t

dJt q)
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hari itu dengan mengimami kami dalam keadaan duduk, dan kami pun

shalat di belakangnya dengan duduk. Kemudian ketika salam beliau
bersabda, "sesungl4uhnya imum ilu diiadikan unluk diikuti, apuhilu iu
:;hulal dengun berdiri maka shalalluh kalian dengan berdiri, apubilu
ia ruku' maka hendaklah kalian ruku', apabila ia bangkit muka

hendaklah kalian bangkit, apabilu ia suiud makct hendaklah kuliun
sujud, dan apabila ia mengucapkan 'sami'alluhu liman hamidah
(semogct Allah mendengar orang yang memuji-Nyu)', maka

ucapkanlah 'rabhana wolokal humdu (lYuhai Tuhan kami dan bagi'
Mu segala puji)'."

ij'* *'t*ill ,* !,,s;;? i,sufiy., / ii,r
ir,yi ui1 i,la u'ir; ,Srl A Q,i tl-x-cv t1 Ji ;A
ti{, ,trk")u €; til, ,trfi X ,iy ,:rViil.i';}i +: u;t"si

,i:-;.ir 'a d.t ,;i ,i:r^; d.rtt y, :Ju ti{) ,t;i')v e,
.rj3J":"u t1*7 t>i,

733. Dari lbnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata;
Rasulullah SAW terjatuh dari kuda dan terluka, maka beliau shalat
mengimami kami dengan duduk, dan kami pun shalat bersamanya
dengan duduk. Kemudian beliau berbalik seraya bersabda,

"sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, opabila i(t takbir
hendaklah kalian takbir, apabila ia ruku' hendaklah keilian ruku',
apabila ia bangkit hendaklah kalian bangkir, apabila io mengucapkan
'sami'allahu liman homidah' maka katakanlah 'rabbana lakal
hamclu', don opabila ia sujud mako hendoklah kalian sujud."

Or-a, - , ,a

It )t Jir.+ t^;l :1'I-,J

?.rtt'{ ,'Jv,',fs ,f;k'rr, ,bK t.c r,qtH

zl

qli 
"Ut

tt,Pd
5tsrt

r Jr., :Ju -zo. I I e ,
o.ri.-,rl '9J'r \P' l,/

'3'iv
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734. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW

bersabda, "Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila io
takbir hendaklah kalian takbir, apabila io ruku' hendaklah kalion
ruku', apabila ia mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah' mokfl
katakanlah 'rabbana walakal hamdu', apabila ia sujud maks
hendaklah kalian sujud, dan apabila ia shalat sambil duduk maka
hendaklah kalian duduk semuenya."

Keteransan Hadits:

(Bab mewajibkan takbir dan membukt shqlat ftftitqhh Ada
pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan kata "mewajibkan,'
adalah dalam konteks majaz, maksudnya adalah kewajiban. Sebab
"mewajibkan" berkonotasi sebagai perintah syari' (yang menetapkan
syariat), sedangkan "kewajiban" adalah sesuatu yang berkaitan dengan
mukallaf (orang yang dibebani kewajiban syariat) dan inilah yang
dimaksud di tempat ini.

Kemudian kata "dan" berfungsi sebagai kata sambung, baik
menyambung kata sesudahnya dengan kata ..takbir,, atau
menyambungkannya dengan kata "mewajibkan". Namun
kemungkinan pertama lebih tepat, apabila yang dimaksud dengan
"membuka" adalah doa, hanya saja hukumnya tidak wajib. Hal ini
i'ang diindikasikan oleh penyajian Imam Bukhari bahwa kata "dan" di
sini bermakna "bersama". Sedangkan yang dimaksud dengan
"membuka" adalah memulai shalat. Sepertinya Imam Bukhari
mensinyalir hadits Aisyah yang berbunyi, *t y A' .r& olr ttrs

#urait'Ur 'gi- (Biasanya Nabi SAW membuka shalat dengan

takbir\. Lalu setelah dua bab berikut akan disebutkan hadits Ibnu

Umar yang berbunyi, 6)tLJr e'flt Ca: *i f nt ;* Qr U-i:,

lAku melihat Nabi SAW membulco dengan takbir pada shalat).

ttf, ,'r;it'O)3 L7:)

Az

,* tsf: ,t;i
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Kedua hadits ini dijadikan dalil akan wajibnya mengucapkan int

'5i (Altah Muha Besar) saat takbir, bukan lafazh lain yang juga

merupakan pengagungan terhadap Allah SWT. Inilah pendapat
jumhur ulama, dan Abu Yusuf menyetujuinya' Sementara menurut

madzhab Hanafi bahwa ucapan saat takbir boleh menggunakanlafazh
apa saja yang mengandung pengagungan terhadap Allah SWT.

Pendapat jumhur ulama tersebut berdasarkan hadits Rifa'ah
tentang kisah seseorang yang tidak baik shalatnya. Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh, & ,l,$t e !i;;rtb',,,51
';SJ-"j yri "*it'q;-s U't"-(Tiduk sempurno shalar salah seorang

di antara manusia hingga ia berwudhu, ia meletakkan wudhu pada
tempat-lempotnya, kemudian bertakbir). Ath-Thabrani

meriwayatkannya dengan lafazh, ';i iit' ,:J'fr 'j (Kemudian

mengucapkan Allahu Akbar [Allah Maha BesarJ). Demikian juga

hadits Abu Humaid yang diriwayatkan Ibnu Majah dan di-shahih-kan

oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban, eij *E'J.t&t.o:y'2irr Jt i6 rlr

Ti ?nt 'i,t f i+ (Brasanya Rasulullah SAll apabila berdiri untuk

shalat, beliau berdiri dengan lurus, mengangkat kedua tangannya
kemudian mengucapkan, "Allahu Akbar"). Riwayat ini memberi
penjelasan bahwa yang dimd,ksud dengan "bertakbir" adalah

mengucapk an lafazh "Al lahu Akbar".

Al Bazzar meriwayatkan dengan sanad shahih sesuai syarat

Imam Muslim dari Ali, il' 'i6 
ai&Jr J! 7s ti1'nt;i ip h' 4o o3r ;:i

$i gan*osanyq Nabi SAW biasa apabila berdiri untuk shalat,

beliau mengucapkan "Allahu Akbar").lmam Ahmad dan An-Nasa'i
meriwayatkan melalui jalur Wasi' bin Hibban, bahwa ia bertanya

kepada Ibnu Umar tentang shalatnya Rasulullah SAW, maka beliau

berkata, "Allahu Akbar, setiap kali turun dan bangkit."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, # gl

y. i'A.i61t (sesungguhnya imam itu diiadikon untuk diikuti) melalui

dua jalur periwayatan, lalu disertai dengan hadits Abu Hurairah
mengenai hal itu. Namun sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al
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Ismaili, dia berkata, "Hadits pertama tidak menyebutkan kata 'takbir',
sedangkan dalam hadits kedua dan ketiga tidak ada keterangan yang
mewajibkan takbir, bahkan yang ada hanyalah perintah agar makmum
berada di posisi lebih ke belakang dari imam." Al Ismaili melanjutkan,
"Kalau indikasi hadits itu adalah mewajibkan takbir, niscaya
perkataannya 'maka ucapkanlah, rabbana u,alakal hamdu' j,rga
berindikasi bahwa makmum wajib mengucapkan kata ini."

Kritik Al Ismaili bagian pertama ditanggapi, bahwa maksud
Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dari dua jalur
periwayatannya adalah untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya
kedua hadits itu adalah satu, hanya saja Syu'aib menukilnya secara
ringkas sedangkan Laits menyebutkannya dengan lengkap. Adapun
kepentingan Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan yang
ringkas tersebut adalah untuk menerangkan penegasan Imam Az-
Zuhri bahwa ia mendengar hadits itu langsung dari Anas.

Sedangkan jawaban untuk kitik yang kedua adalah, bahwa Nabi
SAW telah melakukan hal itu, dan perbuatan beliau ini berfungsi
untuk menjelaskan shalat secara global, sementara hukum
menjelaskan perkara yang wajib adalah wajib. Demikian yang
dipaparkan oleh Ibnu Rasyid.

Adapun kritik yang ketiga tidak tepat untuk ditujukan kepada
Iqam Bukhari, karena tidak tertutup kemungkinan dia mewajibkan
ucapan tersebut sebagaimana pendapat gurunya, yakni Ishaq bin
Rahawaih. Jawaban yang lain dikatakan, bahwa apabila kewajiban
takbir dapat disimpulkan dari hadits tersebut dari sisi manapun, maka
telah ada keserasian dengan judul bab. Sedangkan kewajibannya
terhadap makmum sangat nampak dalam hadits, namun kewajiban hal
itu bagi imam tidak disinggung.

Mungkin pula dikatakan, bahwa cara penyajian hadits itu
mengisyaratkan akan kewajibannya, karena hadits tersebut
menggunakan lafazh idzaa (apabila), dimana lafazh ini berfungsi
secara khusus untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Al
Karmani mengatakan bahwa hadits yang disebutkan mengindikasikan

bagian kedua judul bab, sebab lafazh ti-ti ,rb tt\ (Apabila ia shalat

sambil berdiri) mencakup "membuka [memulai] shalat" dalam
keadaan berdiri. Seakan-akan dikatakan, "Apabila imam memulai
shalat dengan berdiri maka mulailah kalian shalat dengan berdiri
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jugu." Al Karmani juga mengatakan bahwa kemungkinan kata "dan"
pada kalimat -judul bab-- "Dan Pembukaan Shalat" berarti
"bersama". Sehingga maknanya adalah, bab "Kewajiban Takbir
Bersamaan Dengan Pembukaan Shalat". Dengan demikian, maka
konteks hadits terhadap judul bab sulit untuk dipahami.

Kesimpulannya, bahwa dia tidak menemukan indikasi tentang
kewajiban takbir dalam hadits tersebut. Lltulluhu a'lam.

Sehubungan dengan sabda Nabi, rcjr Ui1 9., fi'* (Muka

katukanlah "rabhana walakal hamdu") Al Karmani berkomentar,
"Kalau bukan karena dalil di luar hadits ini -yaitu ijma' bahwa
ucapan ini tidak wajib hukumnya- niscaya ucapan ini akan menjadi
wajib hukumnya." Sementara itu sejumlah ulama, di antaranya Al
Humaidi (guru Imam Bukhari) mengatakan bahu'a ucapan tersebut
adalah wajib hukumnya. Adapun pelajaran-pelajaran yang terkandung
didalam hadits ini telah dijelaskan mendetail pada bab,
"sesungguhnya Imam Dijadikan untuk Diikuti".

Kemudian lafazh fr;[J,;tt 1ti4) 1511 @pabila ia sujucl maka

hendaklah kalian sujucl) hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli
dari jalur Syu'aib, dari Az-Zuhri. Dalam riwayat Al Kasymihani

melalui jalur Al Laits disebutkan, J|dt.t &emudtctn bcliau berbalik)

sebagai ganti perkataannya dalam riwayat lain, J'-*t 6 lketika
beliau selesai). Pada rirvayat ini pula terdapat tambahan huruf u,crr

dalam lafazh .rl.ijr ui (; sehingga menjadi '*J Ui qt.

Pelaiaran vang dapat diambil

Takbiratul ihram termasuk rukun shalat menurut jumhur
(mayoritas) ulama. Dalam madzhab Hanafi, dan salah satu pendapat
dalam madzhab Syafi'I, dinyatakan bahwa takbiratul ihram adalah
syarat shalat. Adapun pendapat yang lain mengatakan sunah. Ibnu Al
Mundzir berkata, "Tidak ada yang berpendapat demikian selain Az-
Zuhr|" Tapi ulama lainnya telah m'enukil pendapat seperti ini dari
Sa'id bin Al Musayyab, AI Auza'i dan Malik, hanya saja tidak dinukil
dari mereka pernyataan tegas bahwa hukumnya adalah sunah. Bahkan
mereka hanya mengatakan tentang seseorang yang mendapati imam

i
I
!.
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sedang ruku', "Cukup baginya takbir untuk ruku'." Benar, pernyataan
tegas mengenai hal itu telah dinukil oleh Al Karkhi (salah seorang
ulama madzhab Hanafi) dari Ibrahim bin Aliyah serta Abu Bakar Al
Asham, namun pandangan keduanya banyak menyalahi pendapat
jumhur.

Catatan

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa niat
shalat adalah wajib. Hal ini telah disitir oleh Imam Bukhari di bagian
akhir pembahasan tentang "iman", dimana Imam Bukhari berkata,
"Bab sabda Nabi SAW, sesungguhnya perbuatan manusia itu
berdasarkan niatnya." Lalu Imam Bukhari memasukkan di dalam
pembahasan tersebut tentang iman, wudhu, shalat danzakat.

83. Mengangkat Kedua Tangan pada Takbir pertama
Bersamaan Dengan Pembuka an (iftitoh)

,:ts '$i y ilt * fi,'J;, oi ,*i ,,c nrtl.i, ; lL *
*-i; e; tit: L';'-1.3 ,if, ,intlsr 

"-, 
,\y."K,'rc'^yr:-,g.;

.,1...a. )z . o,
J.LJ1 fj', ;:r*; '.)J .J LJ :lv, $.,"i U.tt ,:*; ;ilr:,ilt*

.'rAr € U; J;t ot{ 1 ,i^Ljr
735. Dari Salim Uin eUaUt*,, au.i iupu*ru bahwa Rasulullah

SAW biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua
bahunya apabila [takbir] membuka [memulai] shalat, dan apabila
takbir untuk ruku'. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku', beliau
juga mengangkat kedua tangannya seperti itu sambil mengucapkan,
"Sqmi'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu,,; dan beliau
tidak melakukan yang demikian saat sujud."
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Keterangan Hadits:

(Bab mengangkal kedua langan pada takbir pertama
bersamaan dengan pembukaan fiftitahD. Ini adalah makna lahiriah

lafazh hadits, 6yLJt e:ir t5l ir;- 1;- grtiou mengangkat kecluu

tangannya ketika membuka shalat), Begitu juga dalam riwayat
Syu'aib pada bab "Mengangkat Kedua Tangannya Saat Takbir". Ini
merupakan dalil bahwa hal tersebut dilakukan bersamaan.

Sementara itu, telah dinukil riwayat yang menerangkan untuk
mendahulukan ucapan takbir daripada mengangkat tangan dan
sebaliknya. Kedua riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim. Hadits yang
disebutkan dalam bab ini dinukil pula oleh Imam Muslim melalui

riwayat Ibnu Juraij dan selainnya dari Ibnu Syihab dengan lafazh, !':
'f 'e i-*- (Beliau mengangkat kedua tangannya lalu takbir). Dalam

hadits Malik bin Al Huwairits yang juga dinukil oleh beliau

disebutkan , iU- et j f (Beliau takbir kemudian mengangkat kedua

tangannya).

Masalah menyamakan ucapan takbir dengan mengangkat tangan
dan mendahulukan ucapan takbir daripada mengangkat tangan atau
sebaliknya merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama.
Adapun pandangan paling kuat menurut ulama madzhab kami
(madzhab Syaf i) adalah dilakukan bersamaan. Saya tidak
menemukan ulama (dalam madzhab Syaf i) yang berpendapat
mendahulukan mengangkat tangan dari pada ucapan takbir. Pendapat
yang pertama didukung oleh hadits Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan

oleh Abu Daud dengan lafazh, #, t 44 e') (Beliau mengangkat

kedua tangannya bersamaan dengan takbir). Konsekuensi dari
"kebersamaan" adalah keduanya selesai secara bersamaan. Pandangan
ini dianggap benar oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Al
Muhadzdzob dan beliau menukil dari pernyataan tekstual Imam
Syaf i. Begitu pula ia merupakan pendapat paling benar dalam
madzhab Maliki. Namun dalam kitab Ar-Raudhah dikatakan bahwa
yang benar adalah tidak adanya ketentuan batas akhimya.62

u' Yukni tidak ada ketentuan apakah selesai secara bersamaan atau salah satunya lebih dahulu
selesai -peneri.
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Penulis kitab Al Hidayah (ulama madzhab Hanafi) berkata,
"Yang paling benar adalah mengangkat kedua tangan terlebih dahulu
kemudian mengucapkan takbir. Sebab, mengangkat tangan merupakan
bentuk penafian keangkuhan dari selain Allah swr, sedangkan
ucapan takbir adalah menetapkan sifat tersebut untuk Allah swr.
Penafian seyogyanya lebih dahulu daripada penetapan sebagaimana
yang ada dalam dua kalimat syahadat." Pendapat ini berdasarkan
bahwa hikmah mengangkat tangan adalah bentuk penafian
keangkuhan dari selain Allah SWT.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dilakukannya kedua
hal tersebut (mengangkat tangan dan takbir) secara bersamaan adalah
supaya dapat dilihat oleh orang yang tuli dan didengar oleh orang
yang buta.

2.

3.

4..
5.

6.

t.

Adapun hikmah lain dari mengangkat tangan, di antaranya:

Sebagai isyarat untuk mencampakkan dan meninggalkan dunia
dan menghadapkan diri hanya untuk beribadah.

Menyerah dan tunduk, agar terdapat keselarasan antara
perbuatan dengan ucapan "Allahu Akbar (Allah Maha Besar),,.

Mengagungkan perkara yang akan dilakukan.

Menunjukkan kesempurnaan berdiri.

Mengangkat tabir antara hamba dan sesembahannya.

Agar dapat menghadap kiblat dengan seluruh badannya.

Al Qurthubi berkata, "lni merupakan hikmah yang paling
sesuai." Tapi pendapat ini telah dikritik. Ar-Rubai, berkata, ..Aku

bertanya kepada Imam Syaf i, 'Apakah makna mengangkat kedua
tangan?' Beliau berkata, 'Mengagungkan Allah dan mengikuti Sunnah
Nabi-Nya'." Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari lbnu Umar, bahwa ia
berkata, "Mengangkat kedua tangan termasuk hiasan shalat.,,
Sementara dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "setiap kali mengangkat
terdapat sepuluh kebaikan, dan bagi setiap satujari tangan adalah satu
kebaikan."

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim,
"Seluruh umat telah sepakat tentang disukainya mengangkat kedua
tangan saat takbiratul ihram." Kemudian beliau berkata, "Mereka telah
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sepakat bahwa tidak ada satu pun yang wajib di antara mengangkat
tangan dalam shalat, hanya saja telah dinukil bahwa mengangkat
tangan hukumnya wajib saat takbiratul ihram (takbir yang pertama)
menurut pendapat Daud. Ini pula yang menjadi pendapat Ahmad bin
Sayyar, salah seorang ulama dalam madzhab kami." Perkataan An-
Nawawi ditanggapi sebagai pernyataan yang kontradiksi, namull
sesungguhnya tidak seperti yang diduga oleh pengkritik. Barangkali
yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah kesepakatan para ulama
sebelum mereka yang disebutkan tadi, atau beliau tidak menemukan
riwayat akurat yang menyatakan kedua ulama itu berpandangan
demikian, atau pernyataan "disukai" tidak menafikan "hukum wajib".
Jawaban yang pertama menolak kritik yang mengatakan bahwa Imam
Malik berkata pada satu riwayat, "Sesungguhnya mengangkat tangan
tidak disukai." Kritikan ini dinukil oleh penulis kitab At-Tobshirah,
demikian pula diriwayatkan oleh Baji dari sejumlah ulama generasi
terdahulu dalam madzhab mereka.

Pendapat yang paling selamat mengenai masalah ini adalah
perkataan Ibnu Al Mundzir, "Tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan ulama bahwa Rasulullah SAW biasa mengangkat tangannya
apabila memulai shalat." Demikian pula dengan perkataan Ibnu Abdul
Barr, "Para ulama telah sepakat tentang bolehnya mengangkat kedua
tangan ketika memulai shalat." Ulama yang juga mewajibkan
mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah Al Auza'i, Al
Humaidi (guru Imam Bukhari), dan Ibnu Khuzaimah dari madzhab
Syaf i sebagaimana dinukil oleh Al Hakim saat menyebutkan biografi
Muhammad bin Ali Al Alawi. Wajibnya mengangkat tangan juga
telah dinukil oleh Al Qadhi Husain dari Imam Ahmad.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Semua ulama yang telah dinukil
darinya pandangan yang mewajibkan mengangkat tangan menyatakan
bahwa shalat tidak batal bila hal itu ditinggalkan, kecuali dalam salah
satu riwayat dari Al Auza'i dan Al Humaidi."

Saya (lbnu Hajar) katakan, telah dinukil oleh sebagian ulama
madzhab Hanafi dari Abu Hanifah bahwa tidak mengangkat tangan
adalah berdosa. Adapun perkataan An-Nawawi dalam kitab Syarh Al
Muhadzdzeb, "Seluruh umat telah sepakat tentang disukainya
mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, hal ini telah dinukil
oleh Ibnu Mundzir. Al Abdari meriwayatkan dari ulama madzhab Az-
Zaidiyah bahwa tidak ada mengangkat tangan saat shalat. Namun
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perbedaan pendapat dari mereka tidak dijadikan bahan pertimbangan.
Lalu Al Qaffal menukil dari Ahmad bin Sayyar bahwa beliau
mewajibkan mengangkat tangan, dimana apabila seseorang
meninggalkannya maka shalatnya tidak sah. Pendapat beliau tertolak
oleh ijma' para ulama sebelumnya."

Nukilan adanya ijma' dalam masalah ini perlu dikritisi, karena
pendapat yang mewajibkan mengangkat tangan telah dinukil dari
sebagian ulama sebelum beliau. Bahkan Al Qaffal menyebutkan
dalam fatwa-fatwanya bahwa pendapat demikian telah dinukil dari
Ahmad bin Sayyar, begitu pula dinukil oleh Al Qurthubi di bagian
awal taflirnya dari sebagian ulama madzhab Maliki. Adapun
konsekuensi perkataan Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa
mengangkat kedua tangan (pada takbir pertama) adalah rukun shalat.
Lalu Ibnu Hazm mendasari pendapat ini dengan sabda beliau SAW,
"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." Bantahan
atas perkataan Ibnu Hazm akan disebutkan pada bab berikut,
sedangkan pembicaraan mengenai akhir mengangkat tangan akan
dijelaskan setelah satu bab.

84. Mengangkat Kedua Tangan Apabila Takbir, Saat Ruku'
dan Ketika Bangkit (I'tidal)

"Ut & !t|5;', ,4i, :Ju t .e* ist *1j';^, ; yt*'*
ik', fz i',- 6'k ;; !;i. {;1*sr ,L?r-'t;i*', *
filt q ,*,i:, t.t tir ey l*': L';').K'; ^: ,p.rrAr q.u: F"\i ,i3,^- ,>;."Ltt'r; ,JA':

736. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku melihat
Rasulullah SAW apabila berdiri dalam shalat, beliau mengangkat
kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan bahunya, dan beliau
biasa melakukan hal itu saat takbir untuk ruku' dan ketika mengangkat
kepalanya dari ruku' (i'tidal) seraya mengucapk an' s ami' allahu I iman
hamidah', dan beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud."
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737 . Dari Abu Qilabah bahwa ia melihat Malik bin Al Huwairits
apabila shalat, dia mengucapkan takbir dan mengangkat kedua
tangannya. Apabila hendak ruku', dia mengangkat kedua tangannya;
dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', dia mengangkat kedua
tangannya. Lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW juga
melakukan demikian.

Keterangan Hadits:

(Bab mengongkat kedua tongan apabila takbir, ssal ruku' dan
ketika bangkit) Imam Bukhari telah menulis masalah ini dalam
pembahasan tersendiri. Beliau meriwayatkan dari Al Hasan dan
Humaid bin Hilal bahwa para sahabat biasa melakukan perbuatan
seperti itu. Imam Bukhari berkata, "Al Hasan tidak mengecualikan
satu pun di antara para sahabat." Ibnu Abdul Barr berkata, "setiap
orang yang menukil darinya tentang bolehnya tidak mengangkat
tangan saat ruku' dan bangkit dari.ruku', mereka telah meriwayatkan
perbuatannya kecuali Ibnu Mas'ud." Sementara Muhammad bin Nashr
Al Marwazi berkata, "Para ulama di seluruh pelosok telah sepakat
tentang disyariatkannya perbuatan tersebut, kecuali ulama Kufah."
Ibnu Abdul Barr berkata pula, "Tidak ada seorang pun yang
meriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia tidak mengangkat tangan
pada saat akan ruku' dan bangkit dari ruku' kecuali Ibnu Al Qasim.
Adapun yang kita jadikan pegangan adalah mengangkat kedua tangan
berdasarkan hadits Ibnu Umar." Pendapat ini yang dinukil oleh lbnu
Wahab dan selainnya dari Imam Malik. Adapun Imam Tirmidzi tidak
menukil pendapat lain dari Imam Malik kecuali pendapat ini. Al
Khaththabi -yang diikuti oleh Al Qurthubi dalam kitab Al Mu/him-
menyatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat terakhir dan
yang paling tepat di antara dua pandangan Imam Malik. Aku tidak
menemukan suatu dalil atau pegangan ulama madzhab Maliki yang
menyatakan diperbolehkannya tidak mengangkat tangan saat ruku'
dan i'tidal (bangkit dari ruku'), kecuali pendapat Ibnu Al Qasim.
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Adapun ulama madzhab Hanafi berpegang dengan riwayat
Mujahid yang menyatakan bahwa ia shalat di belakang lbnu Umar dan
tidak melihat beliau melakukan hal itu. Namun sanad riwayat yang
mereka jadikan dalil dinyatakan memiliki cacat, karena Abu Bakar bin
Ayyasy (salah seorang perawi hadits tersebut) hafalannya menjadi
buruk di akhir hidupnya. Meskipun riwayat ini shahih, tapi Salim dan
Nafi' serta selain keduanya telah menyatakan bahwa Ibnu Umar
melakukannya. Riwayat Nafi' yang dimaksud akan disebutkan setelah
dua bab berikut.

Dalam hal ini, jumlah yang banyak lebih pantas dijadikan
pegangan daripada satu orang, terutama apabila mereka telah
menetapkan perbuatan tersebut sedangkan ta menafikannya. Di
samping itu, kedua versi riwayat ini masih dapat dikompromikan;
yakni Ibnu Umar berpendapat bahwa hal itu tidak wajib, karena suatu
saat ia melakukannya lalu pada saat yang lain meninggalkannya. Di
antara dalil yang menunjukkan kelemahan riwayat Abu Bakar bin
Ayyasy adalah keterangan yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam
kitab Juz'u Raf il Yadain dari Imam Malik, bahwa Ibnu Umar apabila
melihat seseorang yang tidak mengangkat tangannya ketika ruku' dan
bangkit dari ruku', maka beliau melemparinya dengan kerikil.

Alasan (hujjah) lain yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi
adalah hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dimana
dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya saat memulai
shalat kemudian tidak mengulanginya. Imam Syaf i membantah
bahwa riwayat ini tidak akurat, dia berkata, "Apabila terbukti autentik,
maka riwayat yang menetapkan lebih dikedepankan dari pada riwayat
yang menafikan." Riwayat yang dimaksud telah di-shahih-kan oleh
sebagian ahli hadits, namun mereka menjadikannya sebagai dalil yang
menunjukkan tidak wajibnya perbuatan tersebut. Sementara Ath-
Thahawi memfokuskan perbedaan dengan orang-orang yang
mewajibkan hal itu, seperti Al Auza'i dan sebagian ulama madzhab
Zhahirrah.

Ketika menyebutkan hadits Ibnu Umar yang tersebut dalam bab
ini, Imam Bukhari menukil perkataan gurunya, Ali bin Al Madini,
"Merupakan perkara yang haq atas setiap muslim untuk mengangkat
tangan mereka saat ruku' dan bangkit dari ruku' berdasarkan hadits
Ibnu Umar." Pernyataan ini terdapat dalam riwayat Ibnu Asakir, dan
telah disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab Juz'u Raf il yadain
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seraya menambahkan, "Ali bin Al Madini adalah ulama terkemuka
padazamannya."

Pendapat yang dinukil oleh sebagian ulama madzhab Hanafi
bertentangan dengan pendapat tersebut, yakni mengangkat tangan saat
ruku' dan bangkit dari ruku' dapat membatalkan shalat. Sebagian
ulama muta' akhirin golongan Magharibah mengategorikannya sebagai
perbuatan bid'ah. Oleh sebab itu, sebagian ulama peneliti dalam
madzhab mereka -seperti diriwayatkan oleh Ibnu Daqiq Al Id-
cenderung tidak mengangkat tangan untuk menghindari mafsaclat
(kerusakan). Imam Bukhari berkata dalam Juz'u Raf il yadain,
"Barangsiapa yang mengklaim bahwa perbuatan itu adalah bid,ah
berarti ia telah menghujat para sahabat, karena tidak ada riwayat
akurat yang menyatakan bahwa ada salah seorang di antara mereka
yang meninggalkannya." Beliau menegaskan pula, "Tidak ada sanad
yang lebih shahih daripada sanad-sanad hadits yang menerangkan
tentang mengangkat tangan."

Imam Bukhari menyebutkan pula bahwa perbuatan ini telah
diriwayatkan dari tujuh belas sahabat. Sementara Al Hakim dan Abu
Al Qasim bin Mandah menyatakan bahwa di antara mereka yang
melakukan perbuatan tersebut terdapat sepuluh sahabat yang dijamin
masuk surga. Kemudian Syaikh kami Abu Al Fadhl Al Hafizh
menyatakan bahwa setelah melalui penelitian yang cermat, temyata
perbuatan ini dinukil dari lima puluh orang sahabat.

;') F"- * (ketika takbir untuk ruku') Yakni ketika
memular ruku'. Ini merupakan indikasi riwayat Malik bin Al
Huwairits -hadits kedua di bab ini- yang mengatakan, €;- oi Srri ttlj

ruku'. Ini merupakan indikasi

f-U-el (Apobila hendak ruku' beliau mengangkat kedua tangannya).

Dalam bab "Takbir Ketika Bangkit dari sujud" akan disebutkan hadits
Abu Hurairah dengan lafazh, g; q'FJ-'j (Kemudian beliau takbir

ketika ruku').

fi'lt q i';lt €: tir U.i ,[ll-i (dan betiau melakukan hal itu
ketika mengangkat kepalanya dari ruku') Yakni ketika hendak
mengangkat kepalanya. Hal ini didukung oleh riwayat Abu Daud
melalui jalur Az-Zubaidi dari Zuhri dengan lafazh, e'i'oi irri ril p
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iry t"n 6'fr ;- W'tb (Kemudian ketiku henrlak mengangkat

punggungnya beliau mengangkrtt keduanya hingga se.ia.iar dengan

buhunya). Artinya, beliau mulai mengangkat kedua tangannya ketika
mulai bangkit dari ruku'. Adapun riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zuhti
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad lalu dikutip dari Imam Ahmad

oleh Abu Daud deng anlafazh, filt 4 e?, e';61tJi.'3 (Dan setelah

mengangkat kepalanya dari ruku') artinya setelah mulai mengangkat

kepalanya. Hal itu agar terjadi keserasian dengan riwayat-riwayat
yang lain.

t|,J,Sr C "U,, 
,f"1': (dan beliau tidak melakukan hal itu dalant

sqjud) Yakni tidak mengangkat tangan ketika hendak turun untuk

sujud dan tidak pula saat bangkit dari sujud seperti yang dijelaskan

dalam riwayat Syu'aib pada bab berikutnya, L?, €"t" q Yi'J'irr-!i
(Ketika akan sujud dan tidak pula ketika mengangkat kepalanya [dari
sujudJ). Hal ini mencakup ketika bangkit dari sujud ke rakaat kedua

atau keempat, serta bangkit dari sujud untuk melakukan kedua

tasyahhud. Di samping itu, mencakup juga saat bangkit dari ruku' ke

rakaat ketiga bila ;idak ada tasyahhud, kir.nu tidak wajib.63 Apabila
kita berpendapat adanya duduk istirahat, maka hadits tadi tetap

menunjukkan "mengangkat tangan" saat bangkit dari duduk istirahat
(tasyahud pertama) untuk berdiri ke rakaat kedua dan rakaat keempat.

Akan tetapi hadits ini telah diriwayatkan oleh Yahya Al Qaththan, dari

Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW yang diriwayatkan
oleh Imam Daruquthni dalam kitab Al Ghara'lb dengan sanad yang

hasan, ',!J.5 'rt' 
e'i" l: (Dan beliau tidak mengangkat tongan setelah

iru). Secara lahiriah hadits ini menafikan'omengangkat tangan" selain

pada tiga tempat.6a Kemudian akan disebutkan adanya "mengangkat

tangan" pada tempat yang keempat setelah satu bab.

63 
Maksudnya tasyahhud tidak wajib dalam madzhab Syaf i serta sebagian ulama. Namun

yang benar adalah wa.jib sebagaimana madzhab Imam Ahmad dan sejumlah ulama lainnya.

berdasarkan perbuatan betiau SAW yang tidak pernah meninggalkannya serta melakukan

sujud sahwi ketika tupa melakukannya. Juga berdasarkan cakupan umum sabda beliau SAW.
"shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."
u' Yukni saat takbir pertama dan ketika akan ruku serta bangkit darinya -penerj.
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i-4 e't') 
'F & $1 gpabila shalat beliau takhir tlan

mengangkat kedua langannya) Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, e3 t ftemuaian mengangkar). Beliau menambahkan

dalam riwayatnya dari Nashr bin Ashim dari Malik bin Al Huwairits,
,.4, . .' t ..4i5t t,c4 t')hi_ u;> (Hingga beliau mensejajarkan keduo tongannya

inngon" kerlua tetinganya). Al Muhib Ath-Thabari melakukan
kekeliruan dengan menisbatkan bahwa riwayat ini adalah hadits yang
disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

85. Sampai Di mana Mengangkat Kedua Tangan?

#')"-o'rL') * ilt J2'";tt (t :*t;Li ,f.f i lG',

Abu Humaid berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, "Nabi
SAW mengangkat (tangannya) sejajar dengan kedua bahunya."

1| iSu c+" rtr oa, 
';-L ; $13& Lf .ilr*: ; lL e

3. t- iie';ttu,€'4t"*,'*'r'^5t i' *';'
qt ils til.: |g'p 9'i,u.; tif; ,oSJ')'L tAfu- ;L
,r u: F" \':,i;ir 'ils 6.., :J$') :+ji i:-r, ,l frt

.,/3r', Li; e';'* \'r'rx.
738. Dari Salim Uin aUauftun Uun*u Abdullah Ui, U*u. ne

berkata, "Aku melihat Nabi SAW membuka (memulai) takbir dalam
shalat seraya mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir
hingga menempatkannya sejajar dengan bahu. Apabila takbir untuk
ruku', beliau melakukan hal yang sama. Apabila mengucapkan
'somi'allahu liman homidah', beliau melakukan hal yang sama dan
beliau mengucapkan 'rabbana walakol hamdu'. Beliau tidak
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melakukan hal itu ketika sujud dan tidak pula ketika mengangkat
kepalanya dari sujud."

Keterangan Hadits:

(Bab sampai dimana mengangkot kedua tangan) Imam Bukhari
tidak menegaskan hukum masalah ini, sebagaimana yang biasa beliau
lakukan di saat terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi pendapat
paling shahih menurut beliau adalah sampai batas kedua telinga. Hal
ini dipahami dari sikap beliau yang hanya menyebutkan dalil pendapat
ini.

t3, ji SS11,lUu Humaid berkata) Riwayat mu'allaq ini adalah

penggalan dari hadits yang akan disebutkan kemudian pada bab,
"Sunah Duduk Waktu Tasyahud". Kami akan menyebutkan nama para
sahabat yang telah disinggung, insya Allah.

c,r.. . o..
d;5,, Jit $ejajar keduo bahunya) Al Mankib artinya persendian

t.*pui bertemunya tulang pangkal lengan dengan bahu. Imam Syaf i
dan mayoritas ulama berpegang dengan pendapat ini. Sementara para
ulama madzhab Maliki cenderung berpegang kepada hadits Malik bin
AI Huwairits yang dikutip Imam Muslim, dengan lafazh, ,46J- ,?
y:tl e'ti 4; (Hinssa io mensejajarkan keduanya dengan ujung

kedua telinganya). Dalam riwayat Abu Daud dari riwayat Ashim bin
Kulaib, dari bapaknya, dari Wa'il bin Hujr dengan lafazh, ti56 ;?
$\l @irgga keduanya sejajar dengan kedua telinganya). Riwayat

pertama lebih kuat karena sanadnya lebih akurat.

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Asy-Syaf i, bahwa beliau
memilih jalan tengah dengan memadukan kedua riwayat tadi, dia

berkata, c,rllr lrsl iryLt ,#;st y *q6;- (Tetapak tonsannya

sejajar dengan bahu dan jari-jari tangannya sejajar dengan kedua
telinga). Perkataan beliau didukung oleh riwayat lain dari Wa'il yang

dikutip oleh Abu Daud denganlafazh, a,1$! ciVi ,aJ:; JV EiC &
,3\i @ngga keduanya setora dengan traro bohunyo, lalu kedua ibu

jarinya sejajar dengan kedua telinganya). Pendapat ini pula yang
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dipegang oleh ulama muta'akhirin dalam madzhab Maliki, seperti

diiebutkan oleh Ibnu Syas dalam kitab Al Jawahir. Akan tetapi Malik

meriwayatkan dari Nafi', dari lbnu Umar bahwasanya beliau (lbnu

Umar) mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya

saat memutai shalat. Sedangkan selain iftitah (takbiratul ihram) beliau

mengangkat tangannya lebih rendah dari itu, demikian Abu Daud

meriwayatkannya. Namun perkataan ini bertentangan dengan

perkataan Ibnu Juraij, "Aku berkata kepada Nafi', apakah Ibnu Umar

menjadikan mengangkat tangan pada takbir pertama lebih tinggi dari

takbir yang iainnya?" Beliau menjawab, "Tidak'" Riwayat ini

disebutkan pula oleh Abu Daud, dan beliau berkata, "Tidak ada yang

menyebutkan bahwa mengangkat tangan yang pertama lebih tinggi

dibanding yang lainnya kecuali Imam Malik, sepanjang yang saya

ketahui."

^tt S;A 6* d. dlr gt- 'SA sg (dan apabila mengucapkan

,sami,allahu liman hamidah' beliau melakukan hal yang sama)

Secara tahiriah beliau mengucapkan "somi'allahu liman hamidah"

sejak mulai bangkit dari ruku'.

Catatan

Tidak dinukil keterangan yang membedakan antara laki-laki dan

wanita dalam hal mengangkat tangan. Sementara dalam madzhab

Hanafi dikatakan bahwa kaum laki-laki mengangkat tangan sampai

batas kedua telinga sedangkan kaum wanita mengangkat tangan

hingga kedua bahu. Wallahu a'lam.

86. Mengangkat Kedua Tangan Apabila Berdiri Dari Rakaat
Kedua

( 4r-J.J

riy';:rt 'rs
t.-

^Nr 
:Jt9

?
i

i!

Lu rli
l)r \t\'s

t, J .C.'rl .ll r-itj '.el).(u 7/
C. / / .'
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^')'),2, ,o t j.o-t c . t. . fto.'.,.0i tc, !,zzz t '.tF;; "^-]b i. ;;t;; * JL;r ,tt J's'r': {j +
739. DariNafi' bahwa apabila Ibnu Umar masuk dalam ,frau,,

dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, apabila ruku' dia
mengangkat kedua tangannya, apabila mengucapkan "sami'allahu
liman hamidah" dia mengangkat kedua tangannya, dan apabila berdiri
dari rakaat kedua dia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar
menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW.

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Ibnu Thahman meriwayatkan dari
Ayyub dan Musa bin Uqbah secara ringkas.

Keterangan Hadits:

(Bab mengangkot kedua tangan apctbila berdiri dari raknat
kedua) Yakni setelah tasyahhud awal. Maka tidak termasuk dalam hal
ini apabila seseorang langsung berdiri tanpa melakukan tasyahhud
berdasarkan keumuman sabda Nabi dalam riwayat yang telah

disebutkan, t'1,ir!)r 4 e?t A';" t tj (Tidak ketikn mengangkat

kepalanya dari sujud). Namun kemungkinan penafian dalam riwayat
itu dipahami berlaku pada saat mengangkat kepala dari sujud, dan
tidak mencakup keadaan sesudah duduk dan hendak berdiri. Maka,
salahlah mereka yang berdalil dengan perkataan Salim dalam

. tt l, ' t 
'riwayatnya, sjllJt ,/ lrJi ,f- \ (Dan beliau tidak melakukan hal

itu saat sujud) untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan hadits di

bab ini, yang mana dikatakan, ff")t ;r, iA q1(Dan apabila berdiri

dari dua rakaat) karena tidak ada keharusan. Dengan tidak
dinafikannya hal ini berarti ia telah menetapkannya, bahkan ia tidak
menyinggungnya. Demikian pula telah keliru mereka yang
menjadikan riwayat Salim sebagai dalil untuk melemahkan riwayat

:t.

+
'*

;
l1

i
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Nafi'. Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara riwayat Nafi' dan

Salim, bahkan dalam riwayat Nafi' terdapat keterangan tambahan
yang tidak dinafikan oleh riwayat Salim. Dalam hal ini akan

disebutkan isyarat bahwa Salim menetapkan pula perbuatan ini dalam
riwayatnya melalui jalur lain.

e] y ni,' ,r,; 4t it,'* J.t u.t &i (dan lbnu (Jmar

menisbatkan hal itu kepada Nabi SAIV) Dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan ,i,v't y nJ, e *t € J\Kepada Nabi Altah SAW). Abu

Daud berkata, "Ats-Tsaqafi -yakni Abdul Wahhab- telah
meriwayatkan dari Ubaidillah tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW,
dan inilah yang benar." Demikian pula Al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu
Juraij serta Malik dari Nafi', mereka meriwayatkan hanya sampai
kepada Ibnu Umar (mauquJ\. Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam
kitab Al llal tentang perbedaan pendapat mengenai, apakah hadits itu
marfu' (sampai pada Nabi SAW) atau mauquf (tidak sampai kepada
Nabi SAW). Dia berkata, "Pendapat yang lebih mendekati kebenaran
adalah perkataan Abdul A'Ia."

Al Ismaili menyebutkan dari salah seorang gurunya, ia
mengisyaratkan bahwa Abdul A'la telah keliru ketika menisbatkan
riwayat tersebut kepada Nabi SAW. Al Ismaili berkata, "Sikap Abdul
A'la juga bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Idris, Abdul
Wahhab Ats-Tsaqafi dan Mu'tamir -yakni dari Ubaidillah- dimana
mereka meriwayatkannya hanya sampai kepada Ibnu Umar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat tersebut dinukil oleh
Mu'tamir dan Abdul Wahhab dari Ubaidillah dari Nafi' dengan jalur
mauquf, seperti yang dikatakan oleh Al Ismaili. Akan tetapi keduanya
telah menisbatkan langsung kepada Nabi SAW dalam riwayat yang

mereka nukil melalui Ubaidillah dari Ztfivi, dari Salim dan Ibnu
Umar, seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Juz'u Raf il
Yadain dengan disertai tambahan. Di samping Nafi', perawi lain juga
menukil riwayat serupa dari Ibnu Umar. Riwayat yang dimaksud
dikutip oleh Abu Daud dan dinyatakan shahilz oleh Imam Bukhari
dalam kitab tadi melalui jalur Muharib bin Datstsar dari Ibnu Umar, ia

berkata, iA eii |S ,#'lt d itt $ ';-: f n' ;* olr os
(Biasanya Nabi SAW apabila berdiri dari dua rakaat beliau bertakbir
dan mengangkat kedua tangannya). Hadits ini memiliki beberapa
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riwayat pendukung, di antaranya hadits Abu Humaid As-Sa'idi dan
hadits Ali bin Abu Thalib yang keduanya diriwayatkan oleh Abu
Daud serta di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Imam Bukhari berkata dalam kitab tersebut, "Apa yang
ditambahkan oleh Ibnu Umar, Ali dan Abu Humaid tentang riwayat
sepuluh orang sahabat yang mengangkat tangan ketika berdiri dari
rakaat kedua adalah shahih (benar), sebab mereka tidak meriwayatkan
tentang satu shalat. Lalu mereka berbeda pendapat dalam shalat
tersebut, tetapi sebagian mereka menambahkan 

-keterangan- 
yang

tidak disebutkan oleh yang lain. Sementara keterangan tambahan dari
ahli ilmu dapat diterima."

Ibnu Baththal berkata, "Tambahan ini wajib diterima bagi
mereka yang mengatakan riwayat tersebut marfu'." Sementara Al
Khaththabi berkata, "lmam Syaf i tidak menyebutkan adanya
'mengangkat kedua tangan' ketika bangkit dari rakaat kedua. Namun
konsekuensi pemikirannya membolehkan hal itu, sebab beliau
menerima keterangan tambahan dalam riwayat."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Perbuatan itu adalah Sunnah
Rasulullah SAW. Meski tidak disebutkan oleh Imam Syaf i, namun
sanadnya shahih- Sementara beliau telah mengatakan, 'Ambillah
Sunnah dan tinggalkan perkataanku (pendapatku)'."65

. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menurut analogi pemikiran Imam
Syaf i dinyatakan bahwa beliau menyukai mengangkat tangan ketika
bangkit dari rakaat kedua, karena beliau telah menetapkan adanya
'mengangkat tangan' saat akan ruku' dan bangkit dari ruku', padahal
mengangkat tangan pada kedua tempat ini juga merupakan tambahan
atas pendapat yang mencukupkan mengangkat tangan pada saat takbir
pembukaan (takbiratul ihram) saja. Sementara dalil yang digunakan
dalam masalah ini hanya satu." Beliau melanjutkan, "Yang benar
adalah pendapat yang menetapkan adanya mengangkat tangan pada
waktu bangkit dari rakaat kedua. Adapun pernyataan bahwa ia
merupakan madzhab Imam Syaf i atas dasar perkataannya, 'Apabila
hadits itu shahih maka ia adalah madzhabku', sesungguhnya hal ini
butuh dikaji lebih lanjut, karena wasiat ini hanya berlaku ketika
diketahui bahwa beliau (Imam Syaf i) tidak mengetahui hadits

u5 Ini udalah pendapat yang sangat obyektif dari lbnu Khuzaimah -semoga Allah
memuliakannya- dan inilah yang sesuai bagi beliau rahimahullah.

$r
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tentang suatu masalah. Adapun apabila dia mengatahui dan
mencermati hadits tersebut, tapi dia menolak atau menakwilkannya,
maka wasiat tadi tidak dapat diterapkan. Sementara masalah di atas
mengandung dua kemungkinan tersebut."

Al Baihaqi menyimpulkan dari perkataan lmam Syaf i bahwa
beliau menetapkan adanya "mengangkat tangan" saat bangkit dari
rakaat kedua. Al Baihaqi mendasari kesimpulannya dengan perkataan
Imam Syaf i mengenai hadits Abu Humaid yang memuat Sunnah ini
dan lainnya, dan inilah yang menjadi pendapat kami. Sementara An-
Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah menyatakan bahwa Imam Syaf i
menyatakan secara tekstual akan adanya Sunnah tersebut. Namun
yang saya lihat kitab Al Umm menyalahi pemyataan ini. Imam Syafi,i
berkata 

-pada bab mengangkat kedua tangan saat takbir dalam
shalat- setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar melalui jalur Salim
disertai pembahasannya, "Kami tidak memerintahkan seseorang untuk
mengangkat kedua tangannyi pada saat dzikir dalam shalat yaitu
ketika ruku' maupun sujud, kecuali pada ketiga tempat ini."

Adapun yang tercantum di bagian akhir kitab Al Buwaithi, e';
git f S q i-tt- (mengangkat tcmgan pada setiap kali turun dan

bangkit), maka dipahami bahwa yang dimaksud dengan "turun" di sini
adalah saat akan ruku', sedangkan yang dimaksud dengan "bangkit"
adalah saat akan i'tidal (bangkit dari ruku'). Apabila tidak dipahami
demikian, maka mengangkat tangan saat sujud adalah disukai, padahal
ia menyalahi pendapat jumhur ulama dan telah dinafikan pula oleh
Ibnu Umar.

Syaikh Abu Hamid mengemukakan pendapat yang terkesan
ganjil, seperti tertera dalam komentarnya, dimana beliau menukil
adanya ijma' tidak disyariatkannya mengangkat tangan kecuali pada
tiga tempat. Namun pandangan ini dibantah bahwa mengangkat
tangan saat bangkit dari rakaat kedua telah terbukti dinukil dari lbnu
Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Nafi dan Atha' seperti diriwayatkan
Abdunazzaq dan lainnya melalui sanad-sanad yang kuat. Hal ini
diakui pula oleh sejumlah ulama dalam madzhab Syafi'i; seperti Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Abu Ali Ath-Thabari, Al Baihaqi serta Al
Baghawi. Pendapat serupa dinyatakan pula sebagai madzhab Imam
Malik oleh Ibnu Khuwaiz Mandad, tapi pernyataan ini syadz.
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Hadits paling shqhih yang saya dapati sehubungan dengan
mengangkat tangan saat bangkit dari rakaat kedua adalah hadits yang

dikutip oleh An-Nasa'i dari riwayat Sa'id bin Abi Arubah, dari

Qatadah, dari Nashr bin Ashim, dari Malik bin Al Huwairits. s\ fr
,s1'1 ,*'js', q f;ir'{1: st: ,€] ttt 8a q iu e; pt * nr j; usr

"-lt, "t: . . ., t t, .t t . t.?.alti {:} 9, e6;" & :;tn:' ,t Lft lt t5\s ,.ti,.1 (Bahwasunya ia

melihat Nat|S,a'W *rrgirgkot kedua tangannya dalam shalat ketika
ruku', ketika mengangkat kepalanya dari ruku, ketika akan sujud,
ketiko mengangkat kepalanya dari sujud, hingga keduanya sejajar
dengan ujung kedua telinganya). Imam Muslim juga
meriwayatkannya melalui sanad yang sama, namun hanya lafazh
bagian akhir, seperti telah kami sebutkan di awal bab sebelumnya.
Hadits itu tidak hanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah,
bahkan Hammad turut meriwayatkan bersamanya dari Qatadah seperti
disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya.

Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil pula riwayat dari
sejumlah sahabat, namun tidak satu pun di antaranya yang luput dari
kritikan. Imam Bukhari telah menyebutkan dalam kitab Juz'u Raf il
Yadain hadits Ali yang menyebutkan, 't^i 

^t>V q :€ e. y"" e';1,
3eA letiau tidak mengangkat kedua tangan pado sesuatu pun dalam

shalatnya pada sqat beliau duduk), lalu beliau mengisyaratkan
kelemahan riwayat-riwayat yang berkenaan dengannya.

Catatan

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits pada bab ini dalam kitabnya
Al Musykil melalui jalur Nashr bin Ali dari Abdul A'la dengan lafazh,

,;;$;Lrr G.: ;*: g] ;Ht gfit et r* y e yU e; u,g
,,,on,

u.t'F" *j f ir' ..p ,)t't:i i:,;-i grtiou mengongkat kedua

tangannya pada setiap kali turun, bangkit, ruku, sujud, berdiri, duduk,
dan di ontara duo sujud. Beliau menyebutkan bahwa Nabi SAI(
melakukan hal itu).

Riwayat ini syadz (ganjil). Al Ismaili meriwayatkan dari
sejumlah gurunya yang tergolong pakar hadits, dari Nashr bin Ali,
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dengan lafazh seperti riwayat Ayyas (guru Imam Bukhari). Demikian
pula Abu Nu'aim, ia meriwayatkan melalui jalur-jalur periwayatan
yang lain dari Abdul A'la.

... afi "* t1t 'i 'tb 'ol1(diriwayatkan oleh Hammad

bin salamah dari Ayyub... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan
melalui jalur yang maushul (bersambung) oleh Imam Bukhari dalam
kitab Juz;u Raf il Yaduin melaluijalur Musa bin Ismail dari Hammad
dari Nabi sAw, r'i'st 4 e?, g; ti* ,'$t 6t: ,!4,e'r'$ s1 o€
(Biasanya apabila takbir beliau mengangkat kedua tangannya,
demikian pula saat ruku' dan ketika mengangkat kepalanya dari
ruku').

'.-.oi t. ,..-
ot-a+b ,t 'or j;'1Qbnu Thahman meriwayatkannya) yakni Ibrahim

dari Ayyub dan Musa bin Uqbah. Riwayat ini disebutkan melalui jalur
yang maushul oleh Al Baihaqi dari Umar bin Abdillah bin Razin, dari
Ibrahim bin Thahman, sama seperti sanad ini secara mauquf dengan
substansi yang mirip dengan riwayat Hammad. Lalu pada bagian

akhirnya dikatakan, U,t 'F- 
e] f a' .,i..a yt J'.,', t-tk 1 (Dan

Rasulullah SAW biasa melakukan hal itu).

Al Ismaili berkata, "Dalam hadits Hammad maupun Ibnu
Thahman tidak ada keterangan tentang mengangkat tangan ketika
berdiri dari rakaat kedua, seperti yang menjadi substansi bab ini." Dia
melanjutkan, "Kemungkinan para penukil Shahih Bukhari
memasukkan bab yang satu pada bab yang lainnya." Maksudnya, baik
riwayat Hammad maupun riwayat Ibnu Thahman hanya memiliki
kesesuaian dengan hadits Salim pada bab sebelumnya. Namun hal ini
dibantah, maksud Imam Bukhari adalah membantah mereka yang
memastikan bahwa riwayat Nafi' terhadap pokok hadits tidak sampai
kepada Nabi SAW (mauqufl, dan bahwasanya ia menyelisihi Salim
dalam hal itu, seperti dinukil oleh [bnu Abdul Barr serta selainnya.
Maka melalui riwayat mu'allaq ini menjadi jelas akan adanya
perbedaan pendapat tentang status riwayat Nafi', apakah marfu'atau
mauquf, dan yang diperselisihkan itu bukan khusus mengenai
keterangan tambahan yang dinukilnya. Narnpaknya sebab terjadinya
perbedaan ini adalah karena Nafi' meriwayatkan hadits tersebut
dengan jahtr mauquf, lalu di bagian akhir dia menyatakan bahwa
hadits yang disebutkannya adalah langsung dari Nabi SAW (marfu').
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Seakan-akan pada sebagian kesempatan Nafi' hanya menyampaikan
riwayat mauquf, atau sebagian perawi hanya menyebut bagian ini.
Wallahu a'lctm.

87. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri.66

U:,f 'tt*i\ :7;11- I l; .tfutGgAr:tr &
,*'b-!tu,t F.,E*trJG *3yilt* Ctil

740. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Manusia diperintahkan
agar meletakkan tangan kanannya di atas lengannya yang kiri dalam
shalat." Abu Hazim berkata, "Aku tidak mengetahui melainkan dia
(Sahal) menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW." Ismail berkata, "Hal
itu dinisbatkan dan dia tidak mengatakan, 'Menisbatkan hal itu'."

Keteranean Hadits:

(Bab meletakkon tangan konan di atos tangan kiri dalam shalat)
yakni pada saat berdiri.

oi;:1" ],6r irri (monusia diperintahkar) Riwayat ini memiliki

hukum marfu ', karena bisa saja yang memerintahkan mereka akan hal
itu adalah Nabi SAW seperti yang akan disebutkan.

:rt .* (di atas lengannya) Tidak dijelaskan secara pasti

bagian lengan yang dimaksud. Dalam hadits Wa'il bin Hujr yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan, 6:ri-'tb't i
fil,t y:)r: cs-Jlr y *,J" ;J' (Kemudian betiau melerakkan

tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan
pergelangan serta lengan). Dasar hadits ini dinukil pula oleh Imam
Muslim tanpa keterangan tambahan. Pada bagian akhir pembahasan

uu 
Podu salah satu naskah terdapat tambahan, "Dalam shalat"

I Qt ,-tr1: Car'oi o'1]\i- ;lt ok 'i6 fi ; ,W *

FATHUL BAARI _ 427



shalat akan disebutkan atsar yang serupa, tapi tidak diterangkan di
bagian mana tangan tersebut diletakkan.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadits Wa'il bahwasanya
beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Sementara dalam
riwayat Bazzar disebutkan, "Pada dadanya." Lafazh serupa dinukil
pula oleh Imam Ahmad dari hadits Halb Ath-Tha'i. Kemudian dalam
riwayat-riwayat yang ditambahkan ke dalam Musnad Imam Ahmad
disebutkan dari hadits Ali bahwa beliau meletakkan tangannya di
bawah pusernya, tapi sanad riwayat ini lemah.

Ad-Dani memberi tanggapan terhadap hadits dalam bab ini -
seperti tertera dalam kitab Athraf Al Muwaththa' - dimana ia berkata,
"Hadits ini cacat, karena penisbatan riwayat tersebut langsung kepada
Nabi SAW hanyalah dugaan Abu Hazim." Tanggapan ini dijawab,
bahwa meskipun Abu Hazim tidak mengucapkan perkataannya "Aku
tidak mengetahui... dan seterusnya", niscaya hadits tersebut tetap
dikategorikan sebagai hadits marfu', karena perkataan seorang sahabat
"kami diperintah..." secara lahiriah bahwa yang memerintahkan
adalah Nabi SAW. Kemudian para sahabat berkedudukan sebagai
manusia-manusia yang memperkenalkan syariat, maka apa yang
disampaikannya adalah berasal dari pembawa syariat itu sendiri (Nabi

SAW). Sama seperri perkataan Aisyah, i#lt :Y ?'i g (Kami

diperintah untuk mengganti puasq....), yang dipahami bahwa yang
memerintah adalah Nabi SAW. Al Baihaqi menegaskan bahwa ulama
tidak berbeda pendapat dalam hal itu.

Dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i serta Shahih lbnu
As-Sal<an disebutkan keterangan sekilas yang mungkin dapat
dijadikan petunjuk untuk menentukan orang yang memerintah dan
yang diperintah pada hadits di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

dia berkata, ;lJr ,t:-,P a'-#r,tlVt *'t y in' ,p d'.fl;
a-#t * ,#t *rt W? (Nabi SAW metihatku meletakkan tangan

kiri di atas tangan kanan, maka beliau melepaskannya dan
meletakkon tangan knnan di atas tangan kiri), sanadnya hasan.

Dikatakan bahwa apabila hadits ini marfu '(sampai kepada Nabi
SAW) niscaya Abu Hazim tidak perlu mengucapkan perkataannya,
"Aku tidak mengetahui..." dan seterusnya. Namun untuk menjawab
pernyataan ini dapat dikatakan, bahwa sesungguhnya Abu Hazim
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ingin berpindah kepada pernyataan yang tegas. Maka, bagian pertama

tidak dinamakan hadits maqfu ', tapi dikatakan memiliki hukum hadits
mar/u'.

Para ulama berpendapat bahwa hikmah yang dapat diambil
adalah bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan
sifat orang yang memohon dengan merendahkan diri, dan lebih
mendekatkan kepada ke-khusyu'-an. Sepertinya Imam Bukhari
memperhatikan hal ini, sehingga sesudahnya dia menyebutkan bab
tentang khusyu'. Di antara pernyataan yang unik adalah pendapat

sebagian ulama bahwa hati merupakan tempat niat, dan telah menjadi
kebiasaan seseorang yang hendak menjaga sesuatu maka ia
menempatkan tangannya di atas sesuatu yang dijaga.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan riwayat dari
Nabi SAW mengenai hal itu (yakni meletakkan tangan di atas dada
-penerj), dan ini merupakan pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in,
serta pendapat yang disebutkan oleh Malik di dalam kitab Al
Muwaththa'. Ibnu Mundzir dan lainnya tidak menukil dari Imam
Malik selain pendapat ini." Al Qasim meriwayatkan bahwa Imam
Malik berpendapat dengan menjulurkan tangan ke bawah, dan
pendapat ini diikuti oleh mayoritas pengikutnya. Lalu dinukil pula dari
Imam Malik pendapat yang membedakan antara shalat fardhu dan
shalat sunah.

gG i.i 
',StS 

(Abu Hazim berkata) Yakni salah seorang perawi

dalam sanad hadits di atas. Perkataannya "Aku tidak mengetahui
melainkannya", yakni Sahal bin Sa'ad.

i J{ l': Ui ,s-.-'JpU;t i'6 Qsmail berkata, "Hal ilu
rlinisba'tkan." Dia tiiak mengatikan', "Menisbatkan hal itu.") Bagian
pertama berbentuk kalimat pasif (tanpa menyebut pelaku) sedangkan
yang kedua berbentuk kalimat aktif, demikian yang terdapat dalam
riwayat Al Qa'nabi.

Berdasarkan bentuk pertama, riwayat tersebut adalah mursol,
sebab Abu Hazim tidak menetapkan siapa yang menisbatkan hadits itu
kepada Nabi SAW. Sedangkan bentuk kedua, yakni riwayat Al
Qa'nabi, maka yang menisbatkannya adalah Sahal bin Sa'ad. Dengan
demikian, riwayat tersebut memiliki sanad muttashil (tidak terputus).
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_ Ismail yang dimaksud adalah lbnu Abi Uwais (guru Imam
Bukhari) seperti ditegaskan oleh Ar Humaidi dalam kitabnya Al .tam'.
Saya membaca tulisan tangan Mughlathai bahwa yang dimaksud
adalah Ismail bin Ishaq Al eadhi. Seakan dia melihat-hadits ini telah
dinukil oleh Al lauzaqi dan Al Baihaqi serta selain keduanya dari
riwayat Al Ismaili dari Al ea'nabi, sehingga dia mengira bahwa inilah
yang dimaksudkan. Namun sebenarnya tidak demikiin, sebab riwayat
Ismail bin Ishaq sejajar dengan riwayat Imam Bukhari. Tidak ,.o.urg
pun menyebutkan bahwa Imam Bukhari menukil dari Ismail bin Ishaql
karena ia lebih muda dari Imam Bukhari serta lebih belakangan dalam
hal periwayatan hadits. Dia terah menyertai Imam Bukhari dalam
menerima hadits dari sejumlah syaikh di Bashrah.

Ismail bin Abi uwais dalam menukil riwayat ini dari Malik
telah disepakati oleh suwaid bin sa'ad, sebagaimana diriwayatkan
oleh Ad-Daruquthni dalam kitab Al Ghara'ib.

88. Khusyu' Dalam Shalat

4o'r; J^ 'id *j * rtt*
it;r, {t r\ ;r|r*3L :1 r'&';

i' J)1 oi i;; c.i a
) J' ,"X" c rt6 ,ti ri

,5-&
741. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sAw bersabda,

"Apokah kaliqn melihot kiblatku di arah ini? Demi Allah, tidakloh
tersembunyi bagiku ruku' kalian dan tidak puru khusyu' kalian.
Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku.,,

t-'k')t r#.i :Ju'&: * ilt * dt * ly ; ;i *
-q,& y ,1 ,iG Cirr- (qu q €t:r\ ;yyti ir3r,

c lc z . . o |a'--.f;-t2.-J .:5 J l)l
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742. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Luruskanlah ruku' dan sujud. Demi Allah, sesungguhnya aku
melihat kolion dari belakangku -dan barangkali beliau
mengatakan- dari belakang punggungku, apabila kalian ruku' dan
sujud."

Keterangan Hadits:

(Bab khusyu' dalam shalat). lafazh "bab" tidak disebutkan
dalam riwayat Abu Dzar. Khusyu' itu terkadang dari perbuatan hati
seperti rasa takut, dan terkadang dari perbuatan badan seperti bersikap
tenang. Ada pula yang berpendapat bahwa khusyu' mesti
menggabungkan kedua unsur tersebut, seperti diriwayatkan oleh
Fakhrurazi dalam tafsirnya. Ulama selain beliau berkata, "lni adalah
makna yang ada dalam jiwa dan nampak dalam ketenangan anggota
badan yang sesuai dengan maksud ibadah." Keterangan bahwa
khusyu' termasuk perbuatan hati adalah hadits Ali yang diriwayatkan
oleh Al Hakim, +' d L#t (Khusyu' beroda di hati). Adapun

hadits, tl'*'6# tta'{; ! @pabtla ini (hati) khusyu' niscaya

akan khusyu' pula anggota badannya) merupakan isyarat bahwa yang
lahir (nampak) merupakan tanda bagi yang batin (tidak nampak).

' Hadits Abu Hurairah di atas telah dijelaskan pada bab "Nasihat
Imam Kepada Manusia dalam Menyempurnakan Shalat", dalam
pembahasan tentang kiblat. Lalu disebutkan pula di tempat itu riwayat
Imam Muslim melalui jalur lain dengan sedikit perbedaan.

'41:J,sr1 e'i';t ,#i (rarokanlah ruku' dan sujud) yakni

sempurnakanlah ruku' dan sujud. Dalam riwayat Mu'adz dari Syu'bah
yang disebutkan Al Ismaili dikatakan, ftloi 6empurnakanlah) sebagai

pengganti lafzah r'+lii (ratakanlah).

e! q'€t:t\ ;1. utg lormi Altah, sesungguhnya aku melihar

kalian dari belakangku) Makna riwayat ini telah dijelaskan. Ad-
Dawudi (salah seorang pensyarah Shahih Bukhari) mengemukakan

pandangan yang ganjil, ia memahami bahwa lafazh q.tii. bermakna

sesudah wafatnya beliau SAW. Yakni, amal-amal umat akan
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ditampakkan kepadanya, seakan dia tidak memperhatikan konteks
hadits Abu Hurairah yang menjelaskan sebab lahiriah perkataan ini.
Dalam hadits itu disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa
hadits Abu Hurairah dan hadits Anas mengungkap kejadian yang
sama. Ini juga yang merupakan konsekuensi sikap lmam Bukhari
sehingga menyebutkan kedua hadits tersebut secara bersamaan pada
bab di atas. lmam Muslim juga meriwayatkan keduanya.

Sikap lmam Bukhari yang mencantumkan kedua hadits pada
bab di atas dinyatakan sebagai suatu sikap yang musykil, karena
dalam kedua hadits tersebut tidak terdapat masalah khusyu' seperti
yang beliau sebutkan di judul bab. Lalu hal ini dijawab, bahwa Imam
Bukhari bermaksud untuk mengingatkan bahwa khusyu' dapat
diperoleh dari ketenangan anggota badan, sebab anggota badan yang
lahir (nampak) merupakan pertanda anggota badan yang batin.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari
Mujahid, dia berkata, "t'i 6? a:y'Llr d i6 rir y$ $ ts€ ebnu Az-

Zubair apabila berdiri dalam shalat maka keadaannya bagaikan
koyu).Diceritakan bahwa Abu Bakar Asy-shiddiq juga melakukan hal
yang sama. Beliau mengatakan, "Dikatakan bahwa yang demikian itu
adalah khusyu' dalam shalat."

Hadits pada bab ini dijadikan dalil bahwa hal itu tidak wajib
hukumnya, sebab beliau SAW tidak memerintahkan mereka untuk
mengulangi shalat, tapi pernyataan ini masih perlu ditinjau kembali.
Memang benar dalam hadits Abu Hurairah melalui jalur lain yang

disebutkan oleh lmam Muslim, j t;- pt y h' ,rp itt J'*i ,p
'gt'b ',* ti iyi U :Sul Opt (Rasulullah SAW shalat suatu hari

kemudian berbalik lalu bersabda, "Wohai Fulan, tidakkah engkau
memperbaiki s halatmu?").

Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur lain, 1"5!r fii.l
l'|r51 (Sempurnakanlah ruku' dan sujud), dan dalam riwayat

lainnya disebutkan, J'.liLl f.JSi gatakanlah shaf-shafl. Imam

Muslim juga meriwayatkan, .:[.1Jrrl: g"i]u) {tt'!if I (Janganlah

kalian mendahuluiku saat ruku' don sujud). lmam Ahmad meriwayat.
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a:\2sr ovl ,H J'fu, ?'i ;pt'j,irJlt 
q. ,p (Betiau sAW :;hutat

Zhuhur mengimumi kqmi, .semenlaro di okhir shaf terdupal seorang
lukiJuki yang tidak memperbaiki shalat) Beliau meriwayatkan juga

dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, A{ Ji '*4.;v,;LAt fiuo t;.r;b[r ;a oi

d.s '* iqr ;i3t.rat (ii n ii *j y ir j; ii'r J't t :
(Sesungguhnya sebagian sahabat dengan sengaja mendahului imam
unluk melihat apukah Rasulullah SAIY mengelahui hal itu ataukah
tidak? Kelika menyelesaikan shalot beliau melarang hal itu).
Perbedaan versi mengenai sebab lahiriah sabda Nabi SAW tersebut
menunjukkan bahwa semua itu terjadi dari jamaah dalam satu shalat
atau beberapa shalat.

Imam An-Nawawi menyebutkan adanya ijma' bahwa khusyu'
itu tidak wajib. Pemyataannya ini tidak bertolak belakang dengan
perkataan Al Qadhi Husain, "Sesungguhnya menahan dua perkara
buruk (buang air besar dan kencing) apabila sampai menghilangkan
ke-khusyu'-an, niscaya shalatnya menjadi batal." Pernyataan ini
dikemukakan pula oleh Abu Zaid Al Marwazi, sebab pendapat ini
muncul setelah adanya rjma'. Atau mungkin yang dimaksud ijma'
adalah tidak ada seorang pun yang menyatakan secara tegas tentang
wajibnya khusyu'. Hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang
me4gatakan bahwa Al Qadhi dan Abu Zaid berkata sesungguhnya
khusyu' merupakan syarat sahnya shalat. Ath-Thabari telah
menukilnya seraya berkata, "Maksudnya hal ini mesti berlaku pada
shalat secara garis besarnya, bukan pada keseluruhan shalat."
Perbedaan mengenai hal itu juga terdapat dalam madzhab Hanafi.

Adapun perkataan lbnu Baththal, "Apabila seseorang
mengatakan sesungguhnya khusyu' adalah fardhu dalam shalat, maka
dikatakan kepadanya bahwa setiap orang akan melaksanakan shalat
dengan hati dan niatnya hanya menginginkan keridhaan Allah, namun
ia tidak mampu menghindari bisikan-bisikan yang datang kemudian."
Kesimpulan darinya bahwa khusyu' yang wajib adalah seperti batasan
yang beliau sebutkan, adapun selebihnya tidaklah wajib. Sementara itu
Ibnu Al Manayyar membantah pernyataan bahwa hukum khusyu'
dalam shalat adalah fardhu, dia berkata, "Yang benar bahwa tidak
adanya ke-khusyu'-an adalah sebagai akibat pengaruh yang tampak,
dan ini merupakan rnasalah yang tidak sama dalam setiap individu.
Apabila pengaruh tersebut mengurangi perkara yang wajib, maka
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hukumnya haram; dan khusyu' dalam kondisi demikian hukumnya
wajib, sedangkan apabila tidak seperti itu maka tidak wajib."

Timbul pertanyaan sehubungan dengan peringatan Nabi SAW,
bahwa shalat mereka tidak sempurna (kurang) karena beliau melihat
mereka, tapi Nabi SAW tidak memberi peringatan kepada mereka
bahwa Allah melihat mereka. Inilah yang dinamakan "ihsan"
sebagaimana yang diterangkan dalam riw,aVat lentang pertanyaan

Jibril dalam pembahasan tentang "iman", t d o$ ,iry g$? itt .t&i

!ry T ti 'ot; (Sembahlah Allah seakan-ekan engkau melihat-Nya.

Apabila engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia telah
melihatmu).

Jawabannya, bahwa pernyataan beliau SAW melihat mereka
merupakan peringatan bahwa Allah SWT juga telah melihat dan
memperhatikan mereka. Sebab bila mereka melakukan shalat dengan
sebaik-baiknya dikarenakan Nabi SAW melihat mereka, hal ini
menyadarkan mereka akan pengawasan Allah SWT. Hal itu
merupakan mukjizat beliau SAW, karena beliau SAW akan menjadi
saksi bagi mereka pada hari kiamat. Maka apabila mereka mengetahui
bahwa beliau melihat mereka, niscaya mereka akan memelihara
ibadah dengan sebaik-baiknya agar beliau menjadi saksi atas kebaikan
ibadah mereka.

89. Apa Yang Diucapkan Setelah Takbir

743. Dari Qatadah, dari Anas, "Bahwasanya Nabi SAW dan
Abu Bakar serta Umar RA biasa membuka shalat dengan Al Hamdu
Lilloahi Rabbil Aalamiin (segala puji bagi Allah Tuhan semesta
alam)."
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744. Dari Abu Zur'ah, Abu Hurairah telah menceritakan kepada

kami, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW diam sejenak antara

takbir dan bacaan -ia berkata aku kira dia mengatakan sesaat- aku
berkata, 'Dengan bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, diamnya engkau
antara takbir dan bacaan apakah yang engkau ucapkan?' Beliau
bersabda, 'Aku mengucopkan Allahumma boo'id boinii wa baina
khathooyaoya komaa baa'adta bainal mosyriqi wal maghrib,
Allahumma naq-qinii minal khathooyaa kamoa yunaqqats-tsaubul
abyadhu minaddanas. Allahummaghsil khathaayaayo bil maa'i
watstsalji wal barad (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan
kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara
Tiri-rur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-
kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Ya Allah,
cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan air embun')."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang diucapkan setelah takbir) Dalam riwayat Al
Mustamli disebutkan, "Bab apa yang dibaca" sebagai ganti kalimat
"apa yang diucapkan". Al Ismaili hanya menukil riwayat versi yang
kedua.

Penyebutan hadits Abu Hurairah di bab ini dinyatakan sebagai

perkara yang musykil, karena di dalamnya tidak disebutkan apa yang
semestinya dibaca. Ibnu Al Manayyar berkata, "Perkataannya
mengandung makna bahwa doa yang diucapkan itu bersambung
dengan bacaan Al Faatihah. Atau karena doa dan bacaan Al Faatihah
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dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka
cukup menyebutkan salah satunya."

Ibnu Rasyid berkatq "Doa Iftitah (pembuka) mengandung

makna bermunajat kepada Allah dan menghadapkan diri kepada-Nya
disertai permohonan. Sementara bacaan Al Faatihah mengandung pula
makna ini, maka ada keserasian antara dua hadits di atas."

i:fiat o't ;il- ,j€ (mereka biasa membuka shalat) Yakni

memulai bacaan dalam shalat. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Al
Mundzir dan Al Jauzaqi serta yang lainnya melalui Abu Umar Ad-
Dauri (Hafsh bin Umar, guru lmam Bukhari dalam riwayat ini)

dengan lafazh, 4a, it i .t ilu arrru o'i1fr- tei€ luereka
membuka bacaan dengan Alhamdu lillaahi rabbil aalctmiin). Begitu
pula yang disebutkan lmam Bukhari dalam kitab tentang Juz'ul
Qira'ah Khalfal Imam melalui Umar bin Marzuq dari Syu'bah, dan
beliau mengatakan bahwa ini lebih jelas daripada riwayat Hafsh bin
Umar.

,"loj, '*t y, t:"Su (dengan membaca Al Hamdu liltaahi rabbil

aalamiin). Terjadi perbedaan pendapat mengenai maknanya. Salah

satu pendapat mengatakan bahwa maknanya adalah mereka mulai
membaca Al Faatihah. Ini pendapat mereka yang menetapkan
"basmalah" pada awal bacaan. Pendapat ini mendapat kritik, karena

sesungguhnya Al Faatihah itu hanyalah dinamakan Al Hamdu saja.

Jawabannya, bahwa tidak ada keterangan yang_memastikan bahwa Al
Fatihah hanya dinamakan surah Al Hamdu.67 Adap.,n landasannya

adalah adanya penamaan demikian, yakni "Al Hamdu lillahi rabbil
alamiin" dalam Shahih Bukhari yang beliau sebutkan dalam kitab
Fadha'il Al Qur'an (keutamaan-keutamaan Al Qur'an) dari hadits

Abu Sa'id bin Al Mu'alla, siririir e':ir'&bi'giJbi lJl(Bahwasanya

Nabi SAW bersabda kepadanya, "Maukah engl<au aku ajari surah
paling agung dalam Al Qur'an). Beliau menyebut hadits yang di

dalamnya beliau mengatakan, d.rij' dt € 4dt rt !'t;\ 1lt
Hsmdu lillahi rabbil alomiin, ia adalah tujuh ayat yang terulang-
ulang).

u' Yukni bisa saja surah Al Fatihah diberi nama surah Al tlamdu lillaahi rabbil aalamiin.
penerj.
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Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya, mereka biasa

memulai bacaan dengan lafazh ini berdasarkan makna lahiriah hadits.

Ini adalah pendapat mereka yang menafikan bacaan "basmalah". Akan
tetapi perkataannya bahwa mereka membuka bacaan dengan "Al
Flamdu..." tidak berarti mereka tidak membaca

"bismillahirrahmaanirrahiim" secara pelan (tidak dikeraskan). Abu
Hurairah tidak menyinggung masalah membaca Al Faatihah secara

pelan seperti pada hadits kedua dalam bab ini. Para perawi berbeda

dalam menukil lafazh hadits dari Syu'bah. Sejumlah sahabatnya

menukil darinya dengan lafazh, /drrj i i.iq arrrat o'3L*-tiiiS

(Mereka biasa membukq bacaen dengem Al Hamdu liilahi rabbil

ulamiin). Kelompok lain meriwayatkan dengan lafazh, t:rri'eJi'lt

e}, *"jr .lr i+ fi'e(Aku tidsk mendengar salah seorang pun

d i an I ara mere ka membaca bi smill aahirruhmoanirrahiim). Demikian
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Daud Ath-Thayalisi dan

Muhammad bin Ja'far. Begitu pula Al Khathib meriwayatkan dari
Abu Umar68 Ad-Dauri, guru lmam Bukhari, dalam riwayat ini.
Kemudian Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui Muhammad bin
Ja'far dengan kedua lafazh itu sekaligus- Mereka itu adalah murid-
murid Syu'bah yang paling terkemuka.

Kita tidak dapat mengatakan bahwa hal ini adalah sikap
ketidakpastian (idhthirob) dari Syu'bah, sebab beberapa murid

Qatadah meriwayatkan dari Qatadah juga dengan kedua lafazh
tersebut. Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitab Juz'ul Qira'ah
Khctlfal imom, An-Nasa'i dan lbnu Majatr melalui jalur Ayyub, At-
Tirmidzi menukil melalui Abu Awanah dan Imam Bukhari dalam
pembahasan Juz'ul Qira'oh, Abu Daud meriwayatkan melalui Hisyam
Ad-Dustuwa'i, Ibnu Majah meriwayatkan melalui Hammad bin
Salamah yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab
tersebut, dan As-Sarraj melalui jalur Hammaln, semuanya dari

Qatadah dengan lafazh yang pertama. Imam Muslim meriwayatkan

melalui jalur Al Auza'i dari Qatadah dengan lafazh, oiiU fik" t
f"j, fT, iir f- (Mereka tidak biosa menyebut

b i s mi l l a h i ru a hmaa n irr ahi i m). Sebagian ulama mengkritik keorisini lan

u* 
Pu.lu salah satu naskah tcrtutis, "Abu Amr",
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hadits ini, karena Al Auza'i meriwayatkannya dari Qatadah hanya
melalui tulisan. Tapi kritikan ini kurang tepat, sebab riwayat tersebut
tidak hanya dinukil oleh Al Auza'i, bahkan Abu Ya'la telah
meriwayatkan dari Ahmad Ad-Dauraqi, As-Sarraj dari Ya'qub Ad-
Dauraqi, dan Abdullah bin Ahmad dari Ahmad bin Abdullah As-
Sulami, ketiganya dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah dengan

lafazh, g"St ,rS' 1' g*i arri,r o't*k-frfk'C (Mereka tidak biasa

membukn bacaan dengan bismillaahiruamaanirrahiim). Syu'bah
berkata, "Aku bertanya kepada Qatadah, 'Apakah engkau
mendengarnya dari Anas?' Dia berkata, 'Kami telah bertanya
kepadanya'."

Akan tetapi penafian ini dipahami berdasarkan pengertian yang
telah kami kemukakan, yakni maksudnya ia tidak mendengar mereka
membaca "basmalah", maka harus dipahami bahwa mereka
membacanya dengan perlahan. Kesimpulan ini didukung oleh riwayat
perawi yang menukil darinya dengan lafazh, i' p-,.r t\W" ffk-'{

f'jt f')t (Mereka tidak mengeraskan 
-bacaan-

bismillahirrahmaaniruahiim\. Demikian Sa'id bin Abu Arubah
meriwayatkan dan dikutip oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, Hammam
yang dikutip oleh Ad-Daruquthni, Syaiban yang dikutip oleh Ath-
Thahawi dan Ibnu Majah, serta Syu'bah melalui jalur Waki' yang
dikutip oleh lmam Ahmad, keempatnya menerima dari Qatadah.

Dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan
sikap ketidakpastian Qatadah, sebab hal serupa telah diriwayatkan
oleh sejumlah murid Anas dari Anas.

lmam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan Juz'ul
Qira'ah, As-Sanaj dan Abu Awanah dalam kitab Shahih-nyamelalui
jalur Ishaq bin Abu Thalhah, As-Sarraj melalui Tsabit Al Bunani, dan
Imam Bukhari dalam pembahasan Juz'ul Qira'ah melalui jalur Malik
bin Dinar, semuanya dari Anas dengan lafazh yang pertama.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Mujam At Ausath
melalui jalur Ishaq, Ibnu Khuzaimah melalui jalur Tsabit, An-Nasa'i
melalui jalur Manshur bin Zadzan, Ibnu Hibban melalui jalur Abu
Qilabah, dan Ath-Thabrani melalui Abu Na'amah, semuanya dari
Anas dengan lafazh "tanpa mengeraskan".
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Untuk mengompromikan kedua versi ini, maka penafian bacaan
diartikan tidak mendengar, sedangkan penafian mendengar diartikan
tidak di7'ahr-kan (dikeraskan). Pernyataan ini didukung oleh lafazh

riwayat Manshur bin Zadzan, t'\, ft), i' ft at; ,'Y'i {
(Beliau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan
bismillahitahmaaniruahiim). Lebih tegas lagi dinyatakan dalam
riwayat Al Hasan dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah

dengan tafazh, t'jt f:r' 1' * itl- ryiG luereka biasa

membaca bismillahirrahmaanirrahiim dengan suqro pelan).
Berdasarkan keterangan ini tidak dapat diterima kritik mereka yang
menyatakan bahwa hadits ini memiliki cacat karena adanya
ketidakpastian (idhthirab), seperti Ibnu Abdul Barr. Sebab bila dua
versi yang nampak kontradiksi dapat dikompromikan, maka cara
demikian yang harus dijadikan pegangan.

Adapun mereka yang mengkritik ke-shahih-an hadits ini,
berdasarkan bahwa Abu Salamah Sa'id bin Yazid bertanya kepada
Anas tentang persoalan ini, maka dia menjawab, "Sesungguhnya
engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak
menghafalnya, dan tidak seorang pun yang menanyakannya kepadaku
sebelummu." Demikian juga klaim Abu Syamah bahwa Anas ditanya
mengenai hal itu dengan dua pertanyaan; pertama, pertanyaan Abu
Salamah, "Apakah pembukaan (bacaan) dengan basmalah atau
hamdaloh?" Kedua, pertanyaan Qatadah, "Apakah dimulai dengan
membaca Al Faatifoah otau yang lainnya?" Lalu Abu Syamah
mengatakan, hal ini didukung oleh perkataan Qatadah dalam Shahih
Muslim, "Kami bertanya kepadanya." Semua ini merupakan
pernyataan tidak berdasarkan dalil yang kuat, sebab Imam Ahmad
telah meriwayatkan dalam Musnad-nya dengan sanad seperti sanad
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, bahwasanya pertanyaan Qatadah
seperti pertanyaan Abu Salamah. Adapun yang terdapat dalam riwayat
Imam Muslim, itu dikatakannya setelah riwayat Abu Daud Ath-
Thayalisi dari Syu'bah. Dalam riwayat Muslim bentuk pertanyaan
tersebut tidak dijelaskan. Yang telah dijelaskan oleh Abu Ya'la, As-
Sarraj, Abdullah bin Ahmad dalam riwayat mereka yang telah kami
sebutkan dari Abu Daud, bahwa pertanyaan tersebut berhubungan
dengan masalah memulai bacaan dengan basmalah. Riwayat Ibnu
Mundzir dari jalur Abu Jabir, dari Syu'bah, dari Qatadah, lebih tegas
lagi dalam menyatakan hal ini, dimana dia berkata, "Aku bertanya
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kepada Anas, 'Apakah seseorang membaca bismillahirrah-
moanirrqhiim dalam shalat?' Beliau menjawab, "Aku melaksanakan
shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, tapi aku
tidak pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca
bismi I lahirrahmaanirrahiim'. "

Dari sini nampak kesatuan substansi pertanyaan Abu Salamah
dan Qatadah. Ringkasnya, Anas menjawab pertanyaan Qatadah
dengan menyebutkan hukum masalah, sementara jawaban yang

diberikan kepada Abu Salamah tidak menyebutkan hukum masalah
tersebut. Barangkali Anas mengingat hukum masalah tersebut ketika
ditanya oleh Qatadah, berdasarkan perkataannya dalam riwayat Abu

Salamah, eXi 'et 'e d, 6 (Tidak ada yang menonyakannya

kepadaku sebelummu). Atau Anas memberitahukan hukum tersebut
kepada keduanya, lalu Qatadah menghafalnya sementara Abu
Salamah tidak ingat. sebab hafalan Abu Qatadah lebih kuat daripada
Abu Salamah.

Setelah penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa hadits
Anas menafikan mengeraskan bacaan basmalah, seperti yang tampak
setelah mengompromikan riwayat-riwayat yang ada, maka apabila
ditemukan riwayat yang menetapkan membaca "basmalah" dengan
suara keras itu harus lebih dikedepankan daripada riwayat yang

menafikannya. Bukan sekedar'penerapan kaidah mendahulukan
riwayat yang menetapkan daripada riwayat yang menafikan, namun
karena suatu kenyataan yang jauh dari kemungkinan bahwa Anas
telah menyertai Nabi SAW selama sepuluh tahun, kemudian
menemani Abu Bakar, Umar dan Utsman selama dua puluh lima
tahun, lalu dia tidak mendengar mereka mengeraskan bacaan

"basmalah" pada satu shalat pun. Bahkan pemyataan Anas, dia tidak
pemah mendengar hal itu adalah berdasarkan pengakuannya sendiri,
bahwa dia tidak ingat hukum masalah tersebut karena lamanya waktu.
Kemudian Anas mengingat kembali bahwa mereka membaca

"Alhamdu..." dengan suara keras, namun beliau tetap tidak mengingat
masalah mengeraskan bacaan "basmalah". Dari sini menjadi
kemestian untuk berpegang pada riwayat mereka yang menetapkan

membaca basmalah dengan suara keras.o' Pembahasan mengenai hal

6e Kesimpulan ini kurang tepat, dan yang benar adalah berpegang pada indikasi hadit Anas

tentang disyariatkannya membaca basmalah dengan suara perlahan, karena hadits tcrsebut
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itu akan dijelaskan pada bab, "Makmum Mengeraskan Suara Amin".
insya Allah.

Ibnu Khuzaimah memberi judul hadits Anas, "Bolehnya
Membaca Basmalah dengan Suara Pelan pada Shalat-shalat Jahriyah
(shalat yang bacaannya dikeraskan seperti Maghrib, Isya' dan
Subuh)." Tapi sikap ini kurang tepat, karena tidak diperdebatkan
mengenai kebolehannya; bahkan yang dipersoalkan adalah, apakah
perbuatan itu disukai atau tidak.

Ulama rnadzhab Maliki berdalil dengan hadits Anas untuk
menyatakan tidak adanya doa iftitah, namun hadits Abu Hurairah -
hadits kedua di bab ini- membantah pandangan mereka. Sepertinya,
inilah letak rahasia mengapa lmam Bukhari menyebutkannya. Namun
yang dimaksudkan hadits Anas adalah untuk menjelaskan apa yang
menjadi pembuka bacaan dalam shalat, dan tidak ada sangkut-pautnya
dengan penafian doa iftitah.

UAr. {diam sejenak) lmam Al Khaththabi mengatakan bahwa

makna kalimat tersebut adalah diam sejenak dan dilanjutkan dengan
perkataan yang lain. Konteks hadits ini menunjukkan bahwa Nabi
SAW ingin diam dan tidak mengeraskan suara, bukan berarti Nabi
tidak mengucapkan 

-sesuatu- sama sekali; atau berarti juga diam
dari membaca, bukan diam daridzikir.

"S ,Jri *( ,je Qa berkata oku mengira beliau mengatal<an

'sesqat ') Ini adalah riwayat Abdul Wahid bin Ziyad, yakni dengan
menyebutkan dugaan (saya mengira). Riwayat Jarir telah dikutip
Imam Muslim dan lainnya, demikian juga riwayat Fudhail yang
dikutip oleh Ibnu Majah dan lainnya yang menyebutkan dengan

lafazh, 'r:t',*; (berdiam sesaat), tanpa ada unsur keraguan. Hanya

saja Imam Bukhari lebih memilih riwayat Abdul Wahid, karena dalam

shahih serta sangat tegas menyebutkan hukum bagi masalah ini. Adapun kenyataan bahu,a
Anas lupa akan hal itu lalu mengingatnya kembali. sesungguhnya tidak menjadi cacat bagi
rirvayatnya seperti diketahui dalam kitab-kitab ushul fikih dan ilmu hadits (mushthalah).
Adapun riwayat mereka yang menyatakan bacaan basmalah dengan suara kcras. dipahami
bahwa Nabi SAW biasa membacanl'a dengan suara keras pada sebagian kcscmpatan untuk
mcngaiari para makmum bahwa beliau membacanya. Dengan demikian, terjadi keserasian
antara hadits-hadits yang ada. [,alu telah disebutkan sejumlah hadits shahih 1,ang mendukung
indikasi hadits Anas tcntang disyariatkannl,a membaca basmalah dengan suara perlahan.
lVallahu a'lam.

_--.4-
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semua jenjang sanadnya terdapat penegasan bahwa setiap perawi telah

mendengar langsung dari guru masing-masing.

ib *t.Qlengan bupak tlan ibuku) Kalimat ini berkaitan dengan

sesuatu yang tidak disebutkan, baik berupa kata benda ataupun kata

kerja. Adapun yang seharusnya adalah; engkau ditebus, atau engkau

aku tebus dengan bapak dan ibuku. Hal ini dijadikan dalil bolehnya

mengucapkan kalimat tersebut, namun sebagian ulama mengklaim

bahwa yang demikian khusus bagi Nabi SAW.

ariL<:l $ikap tliammu) Dalam riwayat Al Humaidi dikatakan, ti

a,rrAq #t ,; * e Jt (Apa yang engkau ucapkan pada saat

diam antara takbir dan bacaan), sementara dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, 'g5;*- u-i11 @agaimana pendapatmu lentang

diammu?). Semuanya memberi asumsi bahwa dalam keadaan diam itu

ada perkataan (yang diucapkan), berdasarkan lafazh, S'rU r; 1,lpa

yang engkau katakan), dan tidak dikatakan. Jtr ,y (Apokah engkau

mengatakan...). Hal ini telah disinggung oleh Ibnu Daqiq Al Id, dia

berkata, "Barangkali beliau berkesimpulan adanya perkataan (bacaan)

pada waktu diam melihat gerakan mulut Nabi SAW, sebagaimana

sebagian mereka berpendapat adanya bacaan dalam waktu itu melalui

gerakan jenggot beliau SAW."

Saya (lbnu Hajar) katakan, hal ini akan disebutkan dalam hadits

Khabbab setelah satu bab.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Asy-Syaf i bahwa "diam" di
waktu itu bagi imam adalah memberi kesempatan kepada makmum

untuk membaca Al Faatihah. Lalu beliau memberi tanggapan, bahwa

apabila benar demikian, niscaya dalam jawabannya beliau SAW akan

bersabda, ,Y fi" 6.',*:,i 1e*u diam agar orang di belakangku

membaca [Al Faatifuah]) ;'
Ibnu Al Manayyar mambantah pendapat tersebut, karena

jawaban Nabi SAW yang menyebutkan apa yang beliau baca tidak

berarti menafikan penyebab beliau diam adalah seperti yang

disebutkan. Nukilan ini pada dasarnya tidak dikenal dari Imam Syaf i
dan tidak pula dari ulama-ulama yang sepaham dengannya. Hanya
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saja Al Ghazali berkata dalam kitab Al lhya', "sesungguhnya
makmum membaca Al Faatihah apabila imam menyibukkan diri
dengan membaca doa lftitah." Tapi pernyataan ini tidak disepakati,
bahkan Al Mutawalli menegaskan tidak disukainya makmum
membaca Al Faatihah lebih dahulu daripada imam. Bahkan salah satu
pendapat mengatakan, apabila makmum selesai membaca Al Faatihah
lebih dahulu daripada imam maka shalatnya batal. Adapun pendapat
yang terkenal bahwa makmum membaca Al Faatihah apabila imam
diam antara Al Faatihah dan surah. Inilah yang diriwayatkan oleh Al
Qadhi Iyadh dan selainnya dari Imam Syaf i. Imam Syaf i telah
menyatakan secara tekstual bahwa makmum mengucapkan doa Iftitah
seperti yang diucapkan imam. sedangkan diam setelah membaca Al
Faatihah dan sebelum membaca surah telah disebutkan dalam hadits
Samurah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya.

'*u. (jauhkanlah) Maksud menjauhkan di sini adalah menghapus

dosa yang ada serta menghindarkannya dari dosa yang akan datang.
Kalimat ini dalam bentuk majaz, sebab hakikat .,rnenjauh,, hanya
berlaku bagi waktu dan tempat. Adapun keserupaan dalam hal ini
ditinjau dari sisi bahwa pertemuan antara timur dan barat adalah
masalah yang mustahil terjadi, maka seakan-akan yang dimaksud
adalah agar dosa tidak menghampirinya.

, a-

{ (bersihkanlah aku) lni adalah kata majaz yang berarti

hilangnya dosa dan terhapusnya bekas-bekasnya. oleh karena noda di
pakaian putih lebih jelas daripada noda di pakaian yang berwarna lain,
maka -dosa- diserupakan dengannya. Demikian pendapat Ibnu
Daqiq Al Id.

);tj *ti :d! (dengan oir, salju dan air embun) Al
Khaththabi berkata, "Penyebutan salju dan embun berfungsi sebagai
penegasan. Atau yang dimaksud dengan keduanya adalah dua macam
air yang belum disentuh tangan manusia dan belum pemah
digunakan." Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa kalimat tersebut
untuk mengungkapkan puncak penghapusan (dosa), karena pakaian
yang dicuci dengan tiga macam pembersih akan menjadi sangat
bersih. Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan yang dimaksud
bahwa setiap salah satu dari hal-hal tersebut merupakan kata majaz
untuk menjelaskan sifat yang dapat menghapus dan membersihkan.
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Seperti firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat286 yang berbunyi,
g;)ti n '*tt tb 'r;br1 (MaaJkantah, ampunilah dan rohmatiloh

kamil."

Dalam masalah ini Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan maksud
disebutkannya salju dan embun setelah air sama seperti cakupan
rahmat dan ampunan setelah kata pemberian maaf untuk
memadamkan api neraka yang sangat panas. Hal ini sama seperti
perkataan orang Arab, 'Allah mendinginkan tempat
peristirahatannya', yakni Allah merahmati dan menghindarkannya
dari adzab neraka."

Disebutkannya sifat air "dingin" dalam hadits Abdullah bin
Ubay bin Abi Aufa yang diriwayatkan oleh lmam Muslim, telah
menguatkan pendapat Ath-Thaibi. Seakan kesalahan-kesalahan yang
telah dilakukan dikatakan sebagai neraka Jahanam, karena ia menjadi
penyebab 

-seseorang- masuk ke dalamnya lalu untuk
memadamkan paruNnya neraka diungkapkan dengan mencuci, lalu
lebih ditekankan dengan penggunaan bahan-bahan pendingin yang
lebih efektif daripada air.

At-Turabisyti berkata "Ketiga hal ini disebutkan secara khusus,
karena ketiganya diturunkan langsung dari langit."

Al Karmani mengatakan; "Ada kemungkinan ketiga
permohonan (doa) tersebut mengisyaratkan tiga zaman; yaitu
dijauhkan --dari dosa- di masa mendatang, membersihkan --dosa-
yang dilakukan sekarang, dan mencuci (membersihkan) dosa pada
masa lampau."

Dalam hal ini "masa yang akan datang" disebutkan lebih dahulu,
untuk memberikan perhatian yang serius dalam menolak apa yang
akan terjadi sebelum menghilangkan apa yang telah ditakukan.

Hadits dalam bab ini dijadikan dalil disyariatkannya doa antara
takbir dan bacaan (Al Faatihah), berbeda dengan pendapat Imam

Malik. Dalam hal ini juga disebutkan hadits, f! \f*s 4s @ku
menghadapkan wajahku... dan seterusnya). Riwayat ini dikutip oleh
lmam Muslim dari hadits Ali, akan tetapi dikaitkan dengan shalat
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malam.70 Imam Syaf i, Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya

meriwayatkan dengan lafazh, z;.'jSA ,,k tSl. (Apabila beliau shular

fardhu...). Hal ini dijadikan pegangan oleh Imam Syaf i dalam kitab
Al Umm. Lalu dalam riwayat At-Tirmidzi, Asy-Syafi'i dan Ibnu
Khuzaimah serta selain keduanya dari hadits Abu Sa'id, bahwa bacaan

doa Iftitah adalah dengan lafazh Silr irUe3. Kemudian As-Saji

menukil dari Imam Syaf i tentang disukainya mengumpulkan doa
"wajjahtu" dan "subhaanaka". Ini pula pendapat yang dipilih oleh
Ibnu Khuzaimah dan sejumlah ulama lainnya dalam madzhab Syaf i.
Hadits Abu Hurairah merupakan keterangan paling shahih yang
dinukil mengenai masalah tersebut.

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil bolehnya membaca
doa yang tidak berasal dari Al Qur'an saat shalat, berbeda dengan
pandangan madzhab Hanafi. Sesungguhnya doa ini diucapkan oleh
Nabi SAW untuk lebih membersihkan diri dan menampakkan
penghambaan. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau
mengucapkannya untuk mengajari umatnya. Tapi pendapat ini
ditanggapi bahwa apabila benar demikian, tentu beliau membacanya
dengan suara keras. Tanggapan ini dijawab, karena hal tersebut
diperintahkan dalam hadits Samurah yang dikutip oleh AlBazzar.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang sifat para sahabat
ydng senantiasa memperhatikan keadaan Nabi SAW; baik gerakannya,
berdiamnya serta apa yang dirahasiakan maupun ditampakkannya,
hingga Allah memelihara agama ini dengan perantaraan mereka.
Sebagian ulama madzhab Syaf i berdalil dengan hadits di atas bahwa
salju dan embun dapat dijadikan sebagai alat bersuci, tapi pandangan
ini dinyatakan tidak benar oleb Ibnu Abdussalam. Lebih dari itu, sikap
sebagian ulama madzhab Hanafi menjadikannya sebagai dalil untuk
menyatakan bahwa air musta'mal (yang telah dipakai) hukumnya
najis.

'o Ini uduluh kekeliruan Ibnu tla.iar rahimahullah, sebab tidak ada dalam riwayat lmam
Muslim pembatasan dengan shalat malam. Perhatikanlah. Wallahu a'lam.
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90. Bab

*$t e 4toir;**,isr oe,*Ut f "-.i.-iaiV,tk1''Jvii €', ; 4q,iGG i* ,:*J;,r;:Y,* ,k l;,
',SGu ',.*, ; e1 i ,tilt|SGG '€; "i ,?qt';i.j;G ?"';
€1 ; ,?qt',sGG ?"'i ;,o5 J,bG t; ; e1i ;olr
e] ; ,ti1''lfi:s'€'' i 4q''turt e; i ,ti\'',suii
J'it ; ,;r1,5 iYG't*, ; e1 ; ,;*ltJuTli
4:U'€Li,At L1?' ! ,* ei' |u; s iJw

i?yr 6r,, |&; ur, L, qi |i e 'r6t ; U'') ,VY
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,'JG fr |-#,pr; i6 ;rU qL'rf r's 6J,Y,i't Go Ur;

-f'r\i;r::,;'ti 4,
745. DariAsma' binti Abu Bakar bahwa Nabi SAW melakukan

shalat Kusuf (gerhana), beliau berdiri dan memperpanjang berdiri,
kemudian beliau ruku' dan memperpanjang ruku'. Kemudian berdiri
dan memperpanjang berdiri. Kemudian ruku' dan memperpanjang

ruku'. Kemudian bangkit, lalu sujud dan memperpanjang sujud.

Kemudian bangkit, lalu sujud dan memperpanjang sujud, kemudian
berdiri dan memperpanjang berdiri, lalu ruku' dan memperpanjang

ruku'. Kemudian bangkit dan memperpanjang berdiri. Kemudian

ruku' dan memperpanjang ruku', lalu sujud dan memperpanjang

sujud. Kemudian bangkit, lalu sujud dan memperpanjang sujud.

Kemudian beliau berbalik seraya bersabda, *Telah delcat lwpadaku

surga hingga apabila aht memberanikan diri, niscaya kubawakan
untuk tralian setangkai anggur darinya. Telah dekat kepadaku neralu
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hingga aku berkata, 'Wahai Rabb dan akuTt bersomo mereka'. Tiba-
liba seorang wanila -aku kiro ia berksta- dicakar kucing. Aku
berkota, 'Ada apa dengan wanita ini?' Mereko berkata, 'la lelah
menahan kucing hingga mati kelaparan, ia tidok memberinya makan
dan tidak pula melepaskannya unluk maknn -Nafi' berkata, aku kira
beliau mengatakon- sebagian serangga di muko bumi'."

Keterangan Hadits:

Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al Ashili dan
Karimah, tanpa judul. Demikian juga yang dikatakan Al Ismaili.
Sementara dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt hal ini tidak
dicantumkan, begitu pula Abu Nu'aim tidak menyebutkannya.
Berdasarkan versi terakhir, maka kesesuaian hadits dengan judul bab
tidak jelas. Adapun berdasarkan versi kedua, yakni adanya lafazh
"bab", berfungsi sebagai pemisah antara bab, seperti yang telah kami
jelaskan berkali-kali. Al Karmani berkata, "Letak kesesuaian 'bab' ini
dengan bab terdahulu adalah bahwa doa Iftitah berkonsekuensi
terhadap lamanya berdiri, sementara hadits tentang shalat Kusuf di
bab ini menerangkan lamanya berdiri. Dengan demikian, ada
kesesuaian antara keduanya."

Lebih baik dari ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rasyid,

"Kemungkinan kesesuaian terdapat pada lafazh, Sil q;'€i ,'cJi ,P
@ (Hinggq aku berkata, "Wahai Rabb, apakah aku bersama

mereka?") Sebab meskipun ini bukan termasuk doa, n.rmun
mengandung unsur munajat dan permohonan belas kasihan. Maka,
perkara yang menyatukannya dengan bab sebelumnya adalah
bolehnya berdoa dan munajat kepada Allah SWT dengan semua yang
mengandung unsur ketundukan, tidak khusus pada apa yang ada
dalam Al Qur'an. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama
madzhab Hanah."

Pembahasan lain mengenai faidah hadits ini akan diterangkan
pada pembahasan tentang "kusuf (gerhana)", serta pada kisah tentang
wanita dengan kucingnya dalam pembahasan tentang Bad'ul Khalq
(Awal mula penciptaan)", insya Allah.

'' Dulurn salah satu naskah disebutkan "Apakah aku bersama mereka?"
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91. Melihat Kepada Imam Dalam Shalat

U.ii / rttr :fu e p, y fi, * Ut lC :ak.G uuj
, t41. crh1., .r..-.r..r....a--.L';V G:;_i'r'L"? tLi;. ti:rii W_',11,

Aisyah berkata" *Nabi SAW bersabda pada shalat Kusuf, 'ltn
melihat Jahonam sebagiannya melohap sebagian yang lain ketika
kalian me I ihatku mundur' -"

!, ,S;; o,si ,-,rA.d 'id fr ori *
,s, |€ ,io \4r, ;Ut g,lA

t.aa

*t* dt &
'ju tari 3;f '& i

Y.7'*\
746. Dari Abu Ma'mar, dia berkata, *Kami berkata kepada

Khabbab, 'Apakah Rasulullah SAW membaca pada shalat Zhuhur dan
Ashar?' Beliau berkata, 'Benar.' Kami bertanya, 'Atas dasar apa
kalian mengetahui hal itu?' Beliau berkat4 'Gerakan jenggotnya'."

irlr eL ,Ju'J;- -u-;;.rt,*'.t- :Jri or,,;\ g.i e
e, y 4J, J* It t t:rt* riy,;k 6t7rk * ok;

.'$ \ t:j_ ;- cq, ;u 9i1r :a ni, Ej
747. Dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin

Yazid berkhutbah serta berkata bahwa Al Barra' telah menceritakan
kepada kami dan beliau bukan seorang pendusta, bahwasanya apabila
mereka shalat bersama Nabi SAW dan beliau mengangkat kepalanya
bangkit dari ruku', mereka pun berdiri hingga melihat beliau telah
sujud."
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748. DariAbdullah bin Abbas RA, dia berkata, "t"4ud gerhana
pada masa Rasulullah, lalu beliau shalat, maka mereka berkata,
'Wahai Rasulullah, kami melihat engkau telah memakan sesuatu di
tempatmu, lalu kami melihat engkau takut dan mundur'. Beliau
menjawab, 'Sesungguhnya aku diperlihatkan surga, lalu aku
memakan setandon darinya; dan seandainya aku mengambilnya,
maka kalion akan memakan darinya sampai akhir kehidupqn dunia'."

-, t
,g

€t t '*s
'.ib.i:: ,lyr

,t.i;s'ri *,)t:ytt;.;",r11

,i,; !., i it'*
t^*)t *Ey+rreu'iJ;r
€#''$\eit;>J;r iA

'6&* ilt ;r*'":t
t c(. o '-i 'r,1 a !.f *l-; -[d :dU d

.(bu)'-brr;t,
749. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW ,nuru,

mengimami kami kemudian naik ke atas mimbar, lalu mengisyaratkan
dengan kedua tangannya ke arah kiblat masjid kemudian bersabda,
'Sungguh aku telah melihat sekarang -sejak aku mengimomi kalian
shalat- surgo dan neraka digambarkan di kiblat tembok ini, aku tidak
pernah melihat seperti hari ini kebaikan dan keburukan (figa kali)'."

Keterangan Hadits:

(Bab melihat kepada Imam dalam shalat) Az-Zain bin Al
Manayyar berkata, "Pandangan makmum kepada imam termasuk cara
merealisasikan perintah mengikuti imam. Apabila pengawasan
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terhadap gerak gerik imam dapat dilakukan tanpa menoleh, maka ini
lebih baik."

Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat hujjah bagi Imam Malik
bahwa pandangan orang shalat diarahkan ke arah kiblat. Sedangkan

Imam Syaf i serta ulama-ulama Kufah mengatakan, disukai bagi

orang shalat untuk melihat ke arah tempat sujud karena lebih
menambah ke-khusyu'-an." Mengenai masalah ini telah disebutkan
satu hadits yang diiiwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari riwayat
mursal Muhammad bin Sirin melalui para perawi yang tsiqah
(terpercaya). Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan jalur maushul
(bersambung), dia (Al Baihaqi) berkata, "Namun jalut mursal lebih

akurat." Pada riwayat ini disebutkan bahwa riwayat tersebut

merupakan sebab turunnya firman Allah, d*e '* d ili tii'
(Orang-orong yong ketika shalat berlaku khusyu').

Bisa juga dibedakan antara imam dan makmum, dimana imam
dianjurkan melihat ke tempat sujud, begitu juga makmum, kecuali
apabila dibutuhkan untuk mengawasi imam. Adapun orang yang
shalat sendirian, maka hukumnya sama dengan imam, wallqhu a'lam.

t ..

t! ......23J:t Utij (Aisyah berl<nto... dan seterusnya) lni

adalah penggalan hadits yang diriwayatkan melalui. sanad yang

lengkap (maushul\ oleh lmam Bukhari pada bab "Apabila Hewan
Terlepas", pada bagian akhir pembahasan shalat. Adapun konteksnya

dengan judul bab terdapat pada lafazh, g-rrrll'ae (Ketika kalian

melihatku';.

Hadits Al Barra' telah dibahas pada bab, "Kapan Sujud Orang
yang Ada di Belakang Imam". Adapun hadits [bnu Abbas disebutkan

dalam pembahasan tentang kusuf (shalat gerhana)", karena memiliki
kesesuaian dengan pembahasan tersebut. Hadits Anas akan dijelaskan

dalam pembahasan tentang Ar-Riqaq (kelembutan hati). Di sana

ditegaskan bahwa Hilal telah mendengar langsung dari Anas. Al
Ismaili mengkritik sikap Imam Bukhari yang menyebutkannya di
tempat ini, dia berkata, "Tidak ada di sini keterangan yang

menyinggung makmum melihat imam." Hal ini dijawab bahwa di
dalamnya disebutkan Imam mengarahkan pandangannya kepada apa

yang ada di hadapannya, maka apabila yang demikian diperbolehkan

bagi imam, tentu diperbolehkan juga bagi makmum.
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Menurut saya, hadits Anas tersebut merupakan ringkasan dari
hadits Ibnu Abbas, dan keduanya mengungkap kisah yang sama.
Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa beliau sAw bersabda,
'r$rj zbl c-'-ii pam mehhat surga dan neraka), sarna seperti lafazh
pada hadits Anas, sementara dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan
Iebih lanjut bahwa mereka berkata kepada beliau SAW, ',i<*S;X"i:,

(Kami melihatmu takut dan mundur). Inilah yang menjadi konteks
judul bab di atas. Namun kemungkinan pula konteks tersebut

disimpulkan dari lafazh, rr;ir a.lii up ota ;b6 (Maka beliau

mengisyaratkan dengan mn[innya ir'orri iitiotl, karena perbuatan
mereka yang melihat isyarat tersebut menunjukkan bahwa mereka
mengawasi gerak-gerik beliau SAW.

Saya (lbnu Hajar) katakan, akan tetapi dari riwayat ini timbul
kemungkinan bahwa sebab mengarahkan pandangan tersebut adalah
karena adanya isyarat, bukan berarti mereka senantiasa melihat ke
arah imam. Ada pula kemungkinan maksud judul bab adarah,
menerangkan bahwa hukum dasar pandangan makmum dalam shalat
adalah melihat ke tempat sujud, s0bab yang demikian lebih menunjang
terwujudnya rasa khusyu', kecuali bila ada keperluan seperti melihat
apa yang dilakukan imam agar dapat diikuti. Wallahu a,lam.

92. Melihat Ke Langit Dalam Shalat

-,
clil

U.;

750. Dari Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada
mereka, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda, 'Mengapa orong-orqng
mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalqt mereka?'
Perkataannya menjadi keras dalam hol itu, hingga beliau bersabda,
'Hendaklah merekn menghentikan perbuatan itu atau akan dirampas
(diambil) pandangan mereko' ."

o:Ur .-g

J(6

Ut

&dl,*')*ilt

,r.'t; '"l*;t)

:J1., cf
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Keteranqan Hadits:

(Bab melihat ke langit dalam shalat) lbnu Baththal mengatakan,

para ulama sepakat (rjma') bahwa melihat ke langit saat shalat adalah

makruh. Namun mereka berbeda pendapat apabila hal itu dilakukan di
luar shalat, yaitu ketika berdoa. Syuraih dan sebagian ulama tidak
menyukai, sementara kebanyakan ulama memperbolehkannya, karena

langit adalah kiblat doa sebagaimana Ka'bah adalah kiblat shalat.''

Al Qadhi tyadh berkata "Mengangkat pandangan ke langit saat

shalat merupakan tindakan berpaling dari kiblat serta keluar dari

shalat."

'* d (dalam shalst mereka) [mam Muslim memberi

tambahan dalam hadits Abu Hurairah, sblit 
"r-s 

(Ketika berdoa)-

Apabila lafazhyang bersifat mutlak (tanpa batasan) dipahami menurut

versi ini, maka perbuatan itu hanya tidak disukai dalam berdoa ketika
shalat. Ibnu Majah dan lbnu Hibban meriwayatkan dari hadits lbnu

Umar tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Adapun Lafazhnya, fi'i I

:At it €jAi (Janganlah lcalian mengangkat pandangan kalian l<e

langit), yakni ketika shalat. Riwayat dengan versi seperti ini dinukil
pula oleh [mam Muslim dari hadits Jabir bin Samurah, dan Ath-
Thabrani dari hadits Abu Sa'id Al Khudri.

Sementara lbnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui Hisyam bin

Hassan dari Muhammad bin Sirin, i> i'i e W ut.;:'eEi;gtS

O'(' 'e'* d F 14' o't 'iit 'g1ii luereka biasa menoleh dalam

shalat hingga turun firman-Nya, "sungguh telah beruntung orang-

orang yong beriman. Orang-orang yang dalam shalat mereko berlaku

Khusyu'."\ (Qs. Al Mu'minuun(23): 221). Maka mereka pun

menghadapkan hati mereka sepenuhnya kepada shalat serta melihat ke

hadapannya. Mereka menyukai agar pandangan salah seorang di

72 
Pendapat ini kurang tepat. yang benar kiblat doa adalah kiblat shalat berdasarkarr beberapa

alasan. Pertama. perkataan ini tidak memiliki landasan baik dalam Al Qur'an maupun Sunnah

serta tidak dikenal dari generasi terdahulu. Kedua, Rasulullah SAW biasa menghadap kiblat

dalam berdoa. sebagaimana dinukil dalam berbagai kesempatan. Ketiga,kiblat sesuatu adalah

apa yang berhadapan dengannya bukan sesuatu yang ia mengangkat pandangan ke arahnya,

sibagaimana hal ini dijelaskan oleh pensyarah kitab Ath-Thahawiyah (hal-229 dengan di-

tahqiq oteh Ahmad Muhammad Syakir).
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antara mereka tidak melewati tempat sujudnya. Riwayat ini
disebutkan dengan sanad yang lengkap (maushul) oleh Al Hakim
seraya menyebutkan Abu Hurairah dalam sanadnya. Lalu dia
menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW seraya mengatakan di bagian
akhi rnya,'^;l t GUi (B e I i au m e nundu kkan ke pal a ny a).

e)6.i ';fi"k3 1i latau akan dirampas (diambil) pandangan

mereka) Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir bin Samurah
disebutkan, 4\Uj 1 '1i lltau tidak akan kembali kepada mereka),

yakni pandangan mereka.

Ada perbedaan pendapat mengenai maksud kalimat tersebut.
Sebagian mengatakan bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk
ancaman, sehingga perbuatan tersebut hukumnya haram. Ibnu Hazm
mengemukakan pendapat yang lebih keras, dia mengatakan bahwa
perbuatan itu membatalkan shalat. Ada pula yang berpendapat bahwa
yang dimaksud adalah dikhawatirkan mata atau pandangan mereka
tertimpa cahaya yang diturunkan oleh para maraikat kepada orang-
orang yang sedang shalat, seperti tercantum dalam hadits usaid bin
Hudhair yang akan disebutkan dalam kitab Fadha'il Al eur'an
(keutamaan-keutamaan Al Qur'an), insya Allah. pendapat inilah yang
sesuai dengan pendapat Ad-Dawudi. Riwayat serupa terdapat pula
dalam kitab Jami 'oleh Hammad bin Saramah dari Abu Mijlaz lsatatr
seorang tabi'in).

93. Menoleh Ketika Shalat

.,riiyr * "L.j 
+ rtr * rtt J;r';L,Uu L.*G *7\'.,'.

.ytttuiifa3t dLilrxi' 'i :Ju" \;.;2r *2
751. Dari Aisyah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah

sAw tentang menoleh saat shalat, maka beliau bersabda, 'ra otralah
pencopeton yang dilakukan oleh syetan terhadap shalat seorang
hamba'."
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niriut, O***un* Nabi SAW shalat dengan
mengenakan khamishah (baju) yang bergambar, maka beliau
bersabda, "Aku telah disihukkon oleh gambar baju ini. Bawalah ia
kepuda Abu Jahm dan bawuktn untukku Anhijaniyah."''

Keteransen Hadits:

(Bab menoleh ketika shalat) Imam Bukhari tidak menjelaskan
hukumnya, akan tetapi hadits yang beliau sebutkan memberi asumsi
bahwa perbuatan itu makruh, dan ini merupakan ijma' ulama. Tetapi
mayoritas ulama menyatakan bahwa makruh di sini berarti makruh
tanzih (lebih baik tidak dilakukan). Al Mutawalli berkata,
"Diharamkan kecuali dalam kondisi darurat." Ini merupakan pendapat
madzhab Zhahiriyah.

Sejumlah hadits dengan tegas memakruhkan menoleh saat
shalat, namun hadits-hadits tersebut tidak memenuhi kriteria hadits
shahih dalam kitab Shahih Bukhari. Di antara hadits yang dimaksud
adalah hadits yang dikutip oleh Imam Ahmad dan lbnu Khuzaimah

dari hadits Abu Dzar dari Nabi SAW,' ti dry,r,C f' ,rb ry trr ir; f
Jjdt.'e +j J'p tt$ |*i*- d Qqttat, senantiasa menghadap

kepada seorang hamba dalam shalatnya selama orong itu tidak
menoleh. Apabila ia memalingkan wajahnya dari-Nyct, makct Alloh
pun berpaling). Dari hadits Al Harits Al Asy'ari, sama seperti itu

dengan disertai tambahan, t# n'& ttti (Apabila kolian shctlat

maka janganlah menoleh). Riwayat pertama dinukil pula oleh Abu
Daud dan An-Nasa'i. Adapun yang dimaksud dengan "menoleh"
dalam hadits tersebut adalah, selama tidak membelakangi kiblat
dengan dada atau semua lehernya. Adapun sebab tidak disukainya
menoleh kemungkinan karena dapat mengurangi ke-khusyu'-an, atau

karena sebagian badan tidak lagi menghadap kibtat.

7r 
Anbilaniyah adalah pakaian tebal yang tidak ada hiasan dan bordirnya.
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}>t )' (ia qdalah pencopetan) Yakni pencurian atau

pengambilan dengan cepat. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah,
bahwa Al lkhtilas merupakan perubahan dari kata Khilsah yaitu
mengambil dengan cara merampas disertai kekerasan. Namun
pengertian ini belum tepat. Ulama yang lain berkata, bahwa Al
Mukhtalis (pencopet) adalah seorang yang mengambil sesuatu tanpa
diiringi kekerasan lalu melarikan diri meski terlihat oleh pemiliknya.
Sedangkan naahib adalah yang mengambil dengan cara kekerasan,
adapun saariq (pencuri) adalah yang mengambil dengan cara
sembunyi-sembunyi.

Oleh karena syetan terkadang menyibukkan orang shalat supaya

berpaling kepada sesuatu tanpa alasan yang melegitimasinya. maka ia
sama seperti pencopet. Ibnu Bazizah berkata, "Disandarkan kepada
syetan karena hal ini memutuskan perhatian dalam menghadap Allah
SWT." Sementara Ath-Thaibi berkata, "Dinamakan pencopetan
sebagai gambaran akan buruknya perbuatan tersebut, karena orang
yang shalat Allah SWT menghadap kepadanya, sedangkan syetan
mengawasi serta menunggu agar kesempatan seperti ini luput dari
hamba. Apabila sang hamba berpaling, maka syetan memanfaatkan-
nya dengan merampas keadaan tersebut."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah dijadikannya
suj.ud Sahwi sebagai pengganti sesuatu yang diragukan dalam shalat,
tapi tidak dijadikan sebagai pengganti kesempurnaan shalat akibat
berpaling atau perbuatan lainnya yang mengurangi ke-khusyu'-an,
adalah karena orang mukallaf tidak mendapat dosa karena lupa. Untuk
itu disyariatkan melakukan sesuatu yang dapat menggantinya. Hal itu
tidak dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,
supaya setiap hamba mawas diri serta menjauhinya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang
kisah anbijaniyah (baju) milik Abu Jahm. Pembahasannya telah
dijelaskan pada bab "Apabila Shalat dengan Mengenakan Pakaian
Bergambar" di bagian awal pembahasan tentang shalat.

Adapun konteks hadits ini dengan judul bab di atas adalah
bahwa apabila orang yang shalat memperhatikan gambar yang ada di
baju, sementara baju itu ada di bahunya, maka hal ini mirip dengan
menoleh. Oleh karena itu, Nabi SAW melepaskannya dengan dalih
pandangannya tertuju kepada gambar, dan beliau menamakan hal itu
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sebagai kesibukan yang memalingkannya dari shalat. Seakan-akan

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa tidak disukainya

menoleh dalam shalat, adalah karena hal itu mempengaruhi ke-

khusyu'-an seperti terjadi dalam kisah tentang khamishah (baju

bergambar). Kemungkinan juga maksud beliau adalah menjelaskan

bahwa semua yang tidak dapat dihindari, maka dimaafkan. Karena

lirikan mata seringkali mengalahkan seseorang, maka Nabi SAW

tidak mengulangi shalatnya.

94. Apakah Orang yang Sedang shalat Boleh Menoleh
Karena Adanya Kejadian Atau Melihat Sesuatu Maupun

Dahak di Arah Kiblat?

'c;lr

Sahal berkata, "Abu Bakar RA menoleh, maka dia melihat Nabi

SAW."

l- t,t. o.l
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753. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW melihat dahak di

arah kiblat masjid, sedang beliau shalat di hadapan manusia, maka

beliau menggosoknya. Kemudian beliau bersabda ketika selesai

shalat, 'sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila sedang

shalat, maka sesungguhnya Allah berada di arah wajahnya (di

hadaponnya). Maka, janganlah salah seorang di antara kalian
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membuang dahak ke arah depannya dalam shalal'." Hadits ini
diriwayatkan pula oleh Musa bin Uqbah dan Ibnu Abi Rawwad dari
Nafi'.

,l *'* 'n ;rt :* q.i/r:.:.ir (* i,Ss !.6 i ii ,f
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754. Dari Anas, dia berkata, "Ketika kaum muslimin berada
dalam shalat Fajar (Subuh), tidak ada yang mengejutkan mereka
melainkan Rasulullah SAW menyingkap tabir kamar Aisyah. Beliau
melihat ke arah para sahabat, sedang mereka berada dalam shaf-shaf.
Beliau tersenyum dan tertawa. Abu Bakar RA mundur untuk berdiri
sejajar dengan shaf. Ia mengira bahwa beliau SAW hendak keluar.
Hampir-hampir kaum muslimin terfitnah dalam shalat mereka. Beliau
SAW mengisyaratkan kepada mereka, sempurnakanlah shalat kalian.
Lalu beliau menutup tirai dan wafat di akhir hari itu."

Keteransan Hadits:

(Bab apakah orang yang sedang shalat boleh menoleh karena
odanya kejadian atau melihat sesuatu maupun dahak di arah kiblat?)
Secara lahiriah lafazh "di arah kiblat" berkaitan dengan lafazh
"ludah". Adapun cakupan lafazh "sesuatu" lebih umum daripada itu.
Sedangkan perkara yang memadukan antara semua yang disebutkan
dalam judul bab adalah adanya sikap memperhatikan atau
mengkhayalkan sesuatu yang bertentangan dengan sikap khusyu'.

J/t'u;'Jti j qu (beliau menggosoknya kemudian bersabda

ketika selesai shalat) Secara lahiriah, bahwa Rasulullah
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menggosoknya ketika sedang shalat. Hal itu disebutkan dalam riwayat
Malik dari Nafi' tanpa mengaitkannya dengan keadaan shalat. Adapun
pembahasan tentang faidah-faidah hadits telah disebutkan pada bagian

akhir bab tentang kiblat. Imam Bukhari juga menyebutkan riwayat
dari Abu Hurairah, Abu Sa'id, Aisyah, dan Anas melalui semua jalur
yang tidak dikaitkan dengan keadaan shalat.

Kemudian Imam Bukhari menyebut hadits Anas yang telah

disebutkan pada bab, "Ahli tlmu dan Orang yang Memiliki
Keutamaan Lebih Berhak Menjadi [mam". Ibnu Baththal berkata"

"Letak kesesuaian riwayat tersebut dengan judul bab, adalah ketika
Nabi SAW membuka tabir kamarnya, maka para sahabat menoleh

kepadanya. Hal itu diindikasikan oleh perkataan Anas, #l;&6
(Beliau memberi isyarat ftepada mereko). Seandainya mereka tidak
menoleh kepadanya, tentu mereka tidak melihat isyarat beliau SAW."

Hal ini diperkuat dengan letak kamar Aisyah yang berada di
bagian kiri kiblat. Sehingga orang yang melihat isyarat Nabi SAW,
maka ia harus menoleh. Namun demikian Nabi SAW tidak menyuruh

mereka untuk mengulangi shalatnya, bahkan beliau menyetujui shalat

mereka melalui isyarat tersebut. Wallahu a'lam.

95. Kewajiban Membaca Bagi.Imam dan Makmum pada

Semua Shalat Baik Ketika Mukim Maupun Safar
(bepergian), serta apa (Bacaan).yang Dikeraskan dan yang

Tidak
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755. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Penduduk Kufah
mengadukan Sa'ad kepada Umar RA, maka beliau memecatnya, lalu
Umar mengangkat Ammar sebagai pemimpin mereka. Mereka
mdngadukan Sa'ad hingga menyebutkan bahwa ia tidak baik dalam
shalat. Maka Umar mengirim utusan kepadanya dan berkata, "Wahai
Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang itu mengklaim engkau tidak
baik dalam shalat." Abu Ishaq berkata, "Adapun aku -demi Allah-
sesungguhnya aku shalat mengimami mereka sebagaimana shalat
Rasulullah SAW, dan aku tidak menyimpang darinya. Aku melakukan
shalat Isya' dan memperpanjang pada dua rakaat yang pertama dan
memperingan dua rakaat yang kedua." {Jmar berkata, "Demikianlah
dugaan kami terhadapmu wahai Abu Ishaq." Lalu Umar mengutus
seorang laki-laki -atau beberapa orang laki-laki- bersama Sa'ad ke
Kufah, lalu bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad. Tidak
ada satu masjid pun melainkan ditanya tentangnya, dan mereka pun
memuji-muji kebaikannya. Hingga masuk ke masjid Bani Abs, maka
salah seorang laki-laki di antara mereka yang bemama lJsamah bin
Qatadah yang biasa dipanggil Abu Sa'dah berdiri. Ia berkata,
"Adapun bila engkau bertanya kepada kami, sesungguhnya Sa'ad

tOtr 7. -ti,.fF-oP
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tidak ikut dalam suatu pasukan ekspedisi, tidak membagi (hasil

rampasan perang) secara merata, dan tidak adil dalam memberi

keputusan." Sa'ad berkata, "Ketahuilah -demi Allah- aku akan

memohon tiga hal; Ya Allah apabila hamba-Mu ini berdusta, berdiri

karena riya' dan sum'ah (mencari popularitas), maka panjangkanlah

umurnya, panjangkan kemiskinannya, dan hadapkanlah ia dengan

berbagai fitnah (cobaan)." Di kemudian hari apabila ia ditanya, maka

ia berkata, "Aku orang tua renta yang terfitnah. Aku tertimpa doa

Sa'ad." Abdul Malik berkata, "Aku melihatnya di kemudian hari,

kedua kelopak matanya telah menutupi matanya karena lanjut usia,

dan sungguh ia menghadapi cobaan berupa wanita-wanita di jalan-

jalan, dimana ia meraba-raba mereka."

;)U Y ;lu'.Jq', * ilt Jt" *t'J-'r',;i '-r-ar / it!'*

756. Dari Ubadah bin Shamith
bersaMa "Tidak ado shslat bagi yang
Faatiboh."

bahwa Rasulullah SAW
tidak membaco surah Al
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757. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk masjid,
maka masuklah seorang laki-laki dan melakukan shalat, lalu ia
memberi salam kepada Nabi SAW dan beliau pun menjawab
salamnya seraya bersabda, "Kemhali dan .shalatlah, kareno
sesungguhnya engkau belum shalat." Kemudian ia datang memberi
salam kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, "Kembali don
shalatlah, karena sesungguhnya engkou belum shalal" (tiga kali).
Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar,
aku tidak dapat melakukan yang Iebih baik darinya, maka ajarilah
aku." Beliau SAW bersabda, *Apabila engkau berdiri untuk shqlat
mako bertakbirlah, kemudiqn bacalah apa yong mudoh bagimu dari
Al Qur'on, lalu rukuklah hingga engkau thuma'ninah (tenang) dalam
rukuk. Kemudian bangkitlah hinggo engkau berdiri lurus. Kemudian
sujudloh hingga engkau thuma'ninah dalam sujud, lalu bangkitlah
hinggo engkou thumq'ninah dalam duduk. Lakukon yang demikian itu
pada seluruh shalatmu."

dr Jy: r* * el',* ,'^L iri 'i6 aj; I 19 ?
l,\i €s,iwili, ti' * *3 * ilt &

.+'p'u::& irr ,*'.,* Jvt .;;;!i C t*f,
758. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Sa'ad berkata, 'Aku

shalat mengimami mereka sebagaimana shalat Rasulullah SAW, yaitu
salah satu shalat senja tanpa mengurangi darinya sedikit pun; aku
memperpanjang pada dua (rakaat) yang pertama dan menghilangkan
pada dua (rakaa| yang kedua'. Umar RA berkata, 'Demikianlah
dugaan kami terhadapmu'."

Keteransan Hadits:

(Bab kewajibon membaca bagi Imam dan makmum pada semuo
shalat boik saat mukim maupun safar) Imam Bukhari tidak
menyebutkan hukum orang yang shalat sendirian, karena hukumnya
sama seperti hukum imam. Disebutkannya safar (bepergian) supaya

tidak timbul prasangka adanya keringanan "tidak membaca" dalam
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shalat ketika bepergian, sebagaimana keringanan dikuranginya

sebagian rakaatnya.

(Serta opo yang dikeraskan dan yang ti-dak) Iblu Rasyid

berkata, ,,Lafazh;duo upu' berkaitan dengan lafazh 'dalam semua

shalat' bukan dengan 'bacaan'. Sehingga maknanya adalah; kewajiban

membaca dalam thulut-thulut yang dikeraskan bacaannya dan shalat-

shalat yang tidak dikeraskan bacaannya." Yakni membaca dalam

shalat iiaul nunya khusus pada shalat-shalat sirriyah (shalat yang

tidak dikeraskan bacaannya) dan tidak pada shalat-shalat jahriyah

(shalat yang dikeraskan bacaannya), ini menyalahi pandangan mereka

yurg -L*b-edakannya untuk makmum. Imam Bukhari telah memberi

p.rtiutiun serius teniang masalah ini, dimana beliau menulis satu juz

iersendiri. Hal itu at<an tcami singgung ketika menerangkan faidah-

faidah hadits di atas.

$l; iil! Jii 63 Qtendu1uk Kufah mengadukan Sa'ad) Beliau

adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, paman Samurah (perawi hadits ini)'

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Abdul Malik, dari Jabir

bin Samurah disebutkan, 9l di;u- !'F pt 
"te 

\1.'P y U.ti 'rg

ot'At s..;-r i.f1 
'riri & fut gt i.1;; (Aku sedang duduk di sisi

Llmar, tibaaiba penduduk K"foh datang mengadukan kepadanya

perihal sa,ad ui, Abi waqqash, hingga mereks mengatakan

sesungguhnya ia tidak memperbaiki shalat)'

Lafazh "penduduk Kufah" adalah kalimat maiaz, yaitu

menggunakan kita umum untuk menyatakan sebagian.- Sebab yang

*.n!ia, saat itu hanyalah beberapa orang di antara penduduk Kufah,

bukan semuanya. Dalam riwayat Zfidah dari Abdul Malik dalam

Shahih Abu Awanah, !'flt'Sirt i"O6|tr (Uot o beberapa orang di

antara penduduk Kufah). Sama seperti itu dalam riwayat Ishaq bin

Rahawaih, dari Jarir, dari Abdul Malik. Lalu dalam riwayat Abdu Saif

dan Ath-Thabrani disebutkan beberapa orang di antara mereka; yaitu

Al Jarrah bin Sinan, Qabishah dan Arbad bin Al Adayun. Al Askari

juga menyebutkan dalam kifab At Awa'il bahwa di antara mereka

terdapat Al AsY'ats bin Qais.

'^)';i (maka beliau memecatnya) Umar bin Khaththab telah

mengangkat Sa'ad sebagai pemimpin pasukan untuk memerangi
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Persia pada tahun 14 H, dan Allah menaklukkan lrak di tangannya.
Kemudian beliau menguasai Kufah pada tahun l7 H dan terus menjadi
pemimpin di sana hingga tahun 2l H menurut pendapat Khalifah bin
Khayyath. Sementara menurut Ath-Thabari adalah pada tahun 20 H,
lalu terjadilah perselisihan antara dia dengan penduduk Kufah seperti
yang disebutkan dalam hadits.

t b W 
',f.Ju,;lrj (dan [Jmar mengangkat Ammar sebagai

pemimpin atas mereka) Dia adalah Ammar bin Yasir. Khalifah
berkata, "IJmar mengangkat Ammar untuk menjadi imam shalat bagi
mereka, Ibnu Mas'ud diangkat untuk mengurus baitul maal (keuangan
negara) dan Utsman bin Hunaif untuk mengurus masalah pertanahan."
Seakan-akan penyebutan Ammar secara khusus adalah karena
disebutkannya shalat dengan tegas di antara sekian masalah yang

diadukan.

*"',r-U-l'r!irsf s up thingga merekn menyebutkan bahwa ia

(Sa'ad) tidak baik dalam hal shalat\ Secara lahiriah, bahwa masalah
yang diadukan sangat banyak, di antaranya masalah shalat. Hal itu
telah dinyatakan dengan tegas dalam riwayat Abu Aun yang akan
disebutkan.

Umar berkata, "Sungguh mereka telah mengadukan tentang
kam.u, sampai masalah shalat." Lalu Ibnu Sa'ad dan Saif menyebutkan
bahwa mereka mengklaim Sa'ad melakukan tindakan yang merugikan
orang lain dalam jual beli. Dia membuat pintu yang terbuat dari kayu
di rumahnya, sedangkan letak pasar bersebelahan dengan rumahnya.
Lalu timbul suara gaduh di pasar yang dapat mengganggunya, maka

dia berkata, "Hentikanlah kegaduhan." As-Saif menyebutkan, mereka
mengklaim bahwa hobi Sa'ad yang senang berburu menyebabkannya
tidak turut dalam pasukan ekspedisi. Az-Zubair bin Bakkar berkata
dalam kitab An-NasaD, "Penduduk Kufah mengadukan berbagai hal
tentang Sa'ad, lalu Umar menyelidikinya dan ternyata semuanya tidak
benar." Pernyataan ini didukung oleh perkataan Umar dalam
wasiatnya, "Sesungguhnya aku tidak memecatnya, karena ia tidak
mampu atau berkhianat." Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang "manaqib Utsman".

J* li S-\(i @aka beliau -(Jmar- mengirim utusan kepadanya

dan berkata) Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan,
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dimana seharusnya adalah "maka utusan itu sampai kepada Sa'ad, lalu
Sa'ad datang kepada Umar, maka Umar berkata..." dan seterusnya.

Adapun nama utusan ini akan disebutkan kemudian.

OU,-;l,S.i U- lWahai Abu lshaq) Ini adalah nama panggilan Sa'ad

bin Abi Waqqash. Nama panggilan itu diambil dari anak laki-lakinya
yang paling tua, dan ini merupakan wujud penghormatan Umar
terhadap Sa'ad. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaduan tersebut
tidak menjadikan kedudukan Sa'ad menjadi rendah di mata Umar RA.

"t:it i'lA S-l gm melakukan shalot Isya') Demikian yang

dinukil oleh semua perawi selain Al Jurjani, dia berkata,liar a'l':"

(Shalat senja). Lalu pada bab sesudahnya disebutkan, 'r;5lrt ;rO
(Dua shalat senja). Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam

Musnad-nya dari Abu Awanah dengan lafazh, 'r*t ,y" (Dua sholat

senja). Demikian pula dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, serta
dalam riwayat Az-Za'idah dalam Shahih Abu Awanah, yang
merupakan riwayat paling akurat. Hal itu didukung oleh lafazh

tatsniyah (ganda) pada kata "shalat" tg"l':e) Adapun maksudnya

adalah shalat Zhuhur dan Ashar. Namun tidak tertutup kemungkinan
lafazh tatsniyah (ganda) dapat. diterapkan pada shalat Isya',
maksudnya adalah shalat Maghrib dan Isya'. Hanya saja kemungkinan
ini tenolak oleh kalimat selanjutnya yang berbunyi "pada dua rakaat
yang terakhir", sebab rakat shalat Maghrib yang akhir hanya satu
rakaat. Wallahu a'lam.

Al Karmani mengemukakan hikmah disebutkannya Isya' secara
khusus, yakni apabila shalat ini mampu ia lakukan dengan baik.
Sementara diketahui waktunya bertepatan dengan saat istirahat, maka
tentu shalat-shalat yang lain mampu ia lakukan dengan lebih baik lagi.
Hal serupa dapat pula dikatakan sehubungan dengan shalat Zhuhur
dan Ashar, karena waktu keduanya bertepatan dengan saat istirahat
siang serta saat melakukan aktivitas. Lebih tepatnya dikatakan,
"Barangkali pengaduan mereka khusus pada kedua shalat ini, oleh
sebab itu keduanya disebutkan secara spesifik."
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lili eik"ti; (aku memperpanjang pacla dua rakaat pertama)

Al Qazzaz berkata, "Arkudu maknanya adalah berdiri lama, yakni aku
memperpanjang bacaan pada dua rakaat ini."

Saya (lbnu Hajar) katakan, kemungkinan panjangnya kedua
rakaat ini bukan hanya dalam hal bacaan, namun juga mencakup ruku'
dan sujud. Akan tetapi yang dikenal untuk membedakan panjang di
antara rakaat adalah bacaan. Dalam hal ini akan disebutkan riwayat

Abu Aun dari Jabir bin Samurah dengan lafazh di\, e Ui
(memperpanjang pada dua -rakaat- yang pertama).

t"b?, (dan memperingan) Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan lafazh 
"y;i 

(dan aku menghilanglan). Demikian

pula yang tercantum dalam riwayat Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari
Musa bin Ismail (guru lmam Bukhari dalam riwayat ini) yang dikutip
oleh Al Baihaqi. Seperti ini pula yang terdapat pada semua jalur
periwayatan hadits ini yang sempat saya teliti. Hanya saja pada
riwayat Muhammad bin Katsir dari Syu'bah yang dikutip oleh Al
Ismaili disebutkan huruf mim sebagai ganti huruf/a'. Adapun maksud
"menghilangkan" adalah menghilangkan bacaan yang panjang, bukan
menghilangkan bacaan sama sekali.

+ pt '!ti (demikianlah dugaan kami terhadopmu).Yakni apa

yang engkau katakan ini adalah apa yang kami duga engkau lakukan.
Mis'ar memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abdul Malik dan
Ibnu Aun, "Sa'ad mengatakan, apakah engkau mengetahui bahwa aku
tidak memperbaiki shalat" (Diriwayatkan oleh Imam Muslim).
Riwayat ini memberi asumsi bahwa mereka yang mengadukannya
bukan tergolong ahli ilmu. Seakan-akan mereka mengira panjang
antara rakaat shalat harus disamakan, maka mereka mengingkari
Sa'ad yang membedakannya. Dari sini diambil faidah tentang celaan
bagi pendapat yang hanya berdasarkan logika tanpa landasan utama
(Al Qur'an dan Sunnah). Di samping itu, bahwa qiyas (analogi) yang
bertentangan dengan nash dianggap tidak dapat dijadikan pedoman.
Ibnu Baththal berkata, "Konteks hadits Sa'ad untuk bab ini adalah
ketika beliau mengatakan 'Aku memperpanjang dan memperingan',
maka dapat diketahui bahwa dia tidak meninggalkan bacaan dalam
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shalat, sementara dia sendiri menyatakan bahwa shalat yang

dilakukannya sama seperti shalat Rasulullah SAW."

Al Karmani meringkasnya dengan mengatakan, "Lamanya

imam berdiri 
-menurut 

kebiasaan- menunjukkan adanya bacaan."

Ibnu Rasyid berkata, "Oleh sebab itu, pada bab berikutnya Imam

Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah sebagai penafsiran hadits

Sa'ad."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam hadits Abu Qatadah -di
bab berikutnya- tidak disebutkan bacaan pada dua rakaat terakhir.

Hanya saja hal itu disebutkan dalam haditsnya setelah sepuluh bab'

Pernyataan wajibnya membaca dalam shalat hanya dapat disimpulkan

apabila hadits itu digabungkan dengan sabda beliau SAW, 6 flu

,pi ,t,O1, 6nafulah kalian sebagaimano kalian melihat aku

shalat). Dari sini diperoleh kesesuaian dengan perkataannya "bacaan

bagi imam" serta masalah mengeraskan bacaan dan tidak
mengeraskannya.

Adapun mengenai saat mukim dan safar serta bacaan makmum,
disimpulkan dari selain hadits Sa'ad yang dikutip di bab ini. Mungkin
juga masalah "membaca" saat mukim dan safar dapat disimpulkan
dari cakupan umum sabda beliau SAW tadi, karena beliau tidak
memberi perincian antara kondisi mukim maupun safar. Adapun
kewajiban membaca bagi imam berdasarkan hadits Ubadah di bab ini.
Barangkali Imam Bukhari mencukupkan dengan sabda beliau SAW
kepada orang yang tidak baik shalatnya, yakni hadits ketiga di bab ini,

tQS 'AilA..j qi 'Sir1 
lDan lakukanlah yang demikian itu pada

seluruh shalatmu). Berdasarkan penjelasan ini tertolak kritik yang

dilontarkan oleh Al Ismaili dan selainnya. mereka mengatakan bahwa

dalam hadits Sa'ad tidak ditemukan dalil tentang wajibnya membaca

(saat shalat), bahkan yang ada hanyalah meringankan bacaan pada dua

rakaat terakhir.

,Ul ':i >V; A |Y"tA (maka beliau mengutus bersamanya

seorang lakiJqki atau beberapa orang lakiJaki). Demikian
disebutkan adanya unsur keraguan, dan dalam riwayat Ibnu Uyainah

disebutkan, #'t #lrt+ (Umar mengutus dua orang). Riwayat ini

menyatakan bahwa Umar mengirim Sa'ad kembali ke Kufah agat apa
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yang dituduhkan kepadanya terungkap dengan jelas di hadapannya
tanpa mengada-ada. Akan tetapi perkataan Saif menunjukkan bahwa
Umar hanya bertanya kepada Sa'ad tentang shalat ketika beliau datang
bersama Muhammad bin Maslamah dari Kufah. Lalu Saif dan Ath-
Thabari menyebutkan bahwa utusan Umar kepada Sa'ad adalah
Muhammad bin Maslamah. dia berkata. "Orang inilah yang bertugas
meneliti perbuatan para pembantu pemerintahan yang diadukan oleh
rakyatnya kepada masa Umar."

Ibnu At-Tin meriwayatkan bahwa Umar mengutus AMullah bin
Arqam untuk kepentingan tersebut. Apabila riwayat ini akurat, maka
nama kedua orang yang diutus tersebut dapat diketahui. lbnu Sa'ad
meriwayatkan melalui jalur Mulaih bin Auf As-Sulami, dia berkata,
"Umar mengutus Muhammad bin Maslamah dan menunjukku sebagai

penunjuk jalan baginya." Beliau menyebutkan kisah seperti di atas.

dan di dalamnya disebutkan , 'e 'd*- i'i1it ou rC 'iL iv$ lOan

dia (utusan Umar) menyuruh So'ad berdiri di masjid-ntasjid Kqfoh
don menanyoksn mereka tentangnya (Sa'ad))." Dalam riwayat lshaq

dari Jarir disebutkan, ,!F, *t:.i C :4 (Maka Sa'ad dibau,a

berke I il ing ke masj id- masj id Kufah).

'r1t'o'{i\1t Qrku akan memohon [kepada AtlahJ tiga perkara).

Yakni aku memohon kecelakaan [kemalangan] untukmu dengan tiga
perkara. Hikmah doa tersebut adalah karena orang itu telah menafikan
tiga sifat utama dari diri Sa'ad, yakni:

Pertamo, menafikan keberanian Sa'ad seperti yang tersirat
dalam perkataan orang tersebut bahwa Sa'ad tidak turut [berperang]
bersama pasukan.

Kedua, menafikan kehormatan diri Sa'ad, seperti tercermin pada

perkataannya bahwa Sa'ad "tidak membagi (harta rampasan perang)".

Ketiga, menafikan kebijakan Sa'ad, seperti pada perkataannya

"tidak berlaku adil".

Ketiga perkara ini berkaitan dengan diri, harta dan agama.

Maka, Sa'ad membalasnya dengan tiga hal yang sepertinya; yaitu
umur yang panjang berkaitan dengan diri, kemiskinan yang berlarut-
larut berkaitan dengan harta, dan terjerumus dalam fitnah
berhubungan dengan agama. Mungkin dua tuduhan pertama dapat
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,tripungkiri, berbeda halnya dengan tuduhan yang ketiga, maka Sa'ad
rnembalasnya dengan dua perkara yang bersifat duniawi dan satu
perkara (ketiga) dalam urusan agama.

Perkataan orang tersebut bahwa Sa'ad "tidak turut dalam
pasukan" mungkin saja benar, akan tetapi ia memandang untuk tetap
tinggal agar dapat memberi kemaslahatan bagi yang turut berperang
maupun yang mukim. Atau ia memiliki alasan tertentu seperti yang
terjadi saat perang Al Qadisiyah. Adapun perkataannya bahwa Sa'ad
"tidak membagi rata" bisa saja benar, namun imam [pemimpin]
berhak untuk mengutamakan orang-orang yang memiliki andil besar

dalam peperangan serta memelihara kemaslahatan mereka. Sedangkan
perkataannya bahwa Sa'ad "tidak berlaku adil" merupakan tuduhan
paling berat, karena ia menafikan sifat adil secara mutlak dari diri
Sa'ad, sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk penghinaan dan

celaan terhadap agamanya.

Hal yang menarik dari peristiwa ini, meskipun Sa'ad dituduh
demikian oleh laki-laki itu langsung di hadapannya, hingga
membuatnya marah dan mendorongnya mendoakan kecelakan bagi
orang tersebut, narnun beliau tetap memperhatikan sifat adil dan
obyektif dalam memohonkan kecelakaan tersebut, dimana Sa'ad
mendoakan demikian apabila laki-laki itu telah berbuat dusta dan

termotivasi oleh kepentingan duniawi.

'-.o I . '-a;.;rj 
eu-) (riya' dan sum'ah) YaY'ri untuk dilihat dan didengar

manusia seh'inggu ia mendapatkan popularitas. Pembahasan
selebihnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang "Ar-Raqa'iq"
(kelembutan hati)", insya Allah.

{F|yij Qterpanjang kemiskinannya) Dalam riwayat larir, \13'1

'oji lf erhebat kefakirannya). Sementara dalam riwayat Saif, 'iE'{it
(P e rb any ak t an ggun ganny a).

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Ketiga hal tersebut sesuai

dengan situasi dan kondisi. Adapun panjangnya umur bertujuan agar

orang-orang yang mendengar tentangnya dapat melihatnya langsung
untuk mengetahui karamah Sa'ad. Sedangkan lamanya masa

kemiskinan merupakan lawan apa yang dimintanya, sebab keadaan

orang tersebut mengindikasikan bahwa ia melakukan hal itu untuk
mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Adapun sebabnya
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dijerumuskan ke dalam fitnah adalah karena sikapnya yang telah
melakukan fitnah dan meridhainya, tanpa ada penduduk yang
menyetujuinya."

"o'& 
I 'i_3 @eorang tuo renta yang terfitnah) Ada pendapat

yang mengatakan bahwa di sini tidak disebutkannya doa Sa'ad yang
lain, seperti kefakiran; namun perkataannya, "Aku tertimpa doa
Sa'ad", telah menunjukkan hal itu.

Saya ([bnu Hajar) katakan, penegasan mengenai hal itu telah
tercantum dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Asad bin Musa,
dan dalam riwayat Abu Ya'la dari lbrahim bin Al Hajjaj, keduanya

dari Abu Awanah dengan lafazh, I :6Y.,"7-'.41:, 6t6,cttli' '* iri
"d& e 'f ,J'i iJll 6$ ,o33r @bdut Matik berkata, ,Aku

melihatnya menghadang budak-budak wanita di jalanan. Apabila
ditanya ia berkata, 'Orang tua renta lagi miskin tertimpafitnah'.").

Dalam riwayat Ishaq dari Jarir disebutkan, 'f(r'prt (la pun

menjadi miskin dan tertimpafitnah). Dalam riwayat Yusuf, '&rt'r*
i'ri' ,Jti * 

'Ff titi ,W. olg af;jlt 4 y g ;s€ I ,c.,a. ')tb 'o,.rit

"fr- !'1!r (a menjadi buta dan dalam tanggungonnya terdapat

sepiluh anak peremptnn. Apabilo ia mendengar gerakan wanita io
pun tergoda olehnya, apabila hol itu diingkari maka is berl(ata, "Doa
Sa'ad yang berkah."). Kemudian dalam riwayat Ibnu Uyainah

disebutkan, q'rri rl t 
'OSt lt (Tidak oda suatufitnah meloinkan

ia di dalamnya). Dalam riwayat Muhammad bin Jahadah dari
Mush'ab bin Sa'ad -sama seperti kisah ini- dikatakan, "[a pun sempat
menemui fitnah Al Mukhtar dan terbunuh dalam fitnah tersebut."
(Diriwayatkan oleh Al Muktrlish dalam kitabnya Al Fawa'id). Lalu
dalam riwayat Saif dikatakan bahwa ia hidup sampai pada masa fitnah
Al Jamajim yang terjadi tahun 33 H. Sedangkan fitnah (peristiwa) Al
Mukhtar terjadi ketika ia menguasai Kufah pada tahun 65 H hingga ia
terbunuh tahun 67 H.

t... ..r'-, {pt (doa So ad) Sengaja disebutkan dalam bentuk tunggal

dan yang dimaksud adalah jenisnya, meski sebenarnya ada tiga doa
(permohonan) dalam hal ini. Sa'ad terkenal sebagai orang yang
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doanya mustajab (dikabulkan). Ath-Thabrani meriwayatkan melalui
jalur Asy-Sya'bi, dia berkata, "Dikatakan kepada Sa'ad, kapan engkau

menjadi orang yang memiliki dakwah mustajab?" Beliau menjawab

pada perang Badar, bahwa Nabi SAW bersabda, P.t7t.'*il ga

Allah, kabulkanlqh doa (permohonan) Sa'ad). Telah diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim melalui jalur Qais bin

Abu Hazim dari Sa'ad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 'f-t $tJ'
lbi r:1 f, tyo Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila ia berdoa

kepada-Mu).

Pelaiaran yang dapat diambil:

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang dapat dipetik, di
antaranya:

L Imam (pemimpin) boleh memecat sebagian pembantunya

apabila ia mendapatkan pengaduan tentangnya, meskipun
pengaduan itu belum terbukti, jika tindakan (pemecatan) itu
membawa kemaslahatan (kebaikan).

Imam Malik berkata, 'olJmar telah memecat Sa'ad, sementara ia
adalah orang yang paling komitmen dalam agama dibandingkan

orang-orang yang datang sesudahnya hingga hari kiamat.

Namun yang nampak bahwa Umar memecatnya untuk menutup
pintu fitnah."

Dalam riwayat Saif dikatakan, Umar berkata, "Kalau bukan

karena sikap hati-hati dan agar seorang pemimpin seperti Sa'ad

tidak dijadikan korban, niscaya aku tidak akan memecatnya."

Dikatakan pula bahwa Umar memecatnya karena ia ingin agar

Sa'ad berada di dekatnya, sebab ia merupakan salah seorang

anggota dewan Syura. Sebagian mengatakan bahwa pemecatan

itu dilakukan karena telah menjadi pandangan Umar untuk tidak
memberi jabatan kepada para pegawainya lebih dari empat

tahun.

Al Maziri berkata, "Terjadi perbedaan pendapat apakah seorang

qadhi (hakim) dipecat dengan sebab pengaduan satu atau dua

orang, atau ia tidak dipecat hingga ada sejumlah orang yang

mengadukannya."
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10.

Menanyakan kepada pegawai mengenai apa yang dituduhkan
kepadanya.

Meminta pertanggungjawaban orang yang diadukan.

Cukup menanyakan hal-hal yang mempunyai keutamaan.

Menanyakan kepada orang yang ada di sekitarnya untuk
mengetahui kejujuran saksi atau hal lain.

Seorang yang sedang diperiksa kejujurannya tidak menjadikan
persaksiannya tertolak.

Memanggil seorang yang memiliki keutamaan dengan nama
panggilannya.

Mengemukakan alasan bagi orang yang mendengar
pembicaraan yang tidak baik tentang dirinya.

Membedakan antara perbuatan mengada-ada yang bertujuan
untuk mencela, dengan perbuatan yang bertujuan untuk
menghindari bahaya (mudharat). Pelaku yang pertama diberi
hukuman ta'zir (peringatan) sementara pelaku kedua tidak diberi
hukuman. Namun kemungkinan Sa'ad tidak menuntut haknya
atau memaafkan mereka, tapi cukup dengan mendoakan
kecelakaan bagi orang yang terang-terangan berdusta
kepadanya. Telah disebutkan dalam suatu ri'*'ayat,
'lBarangsiapa yang memohonkan kecelaktan bagi orang yang
menzhaliminya berarti ia telah mengambil halmya."

Barangkali Sa'ad merasa kasihan terhadapnya sehingga berdoa

agar siksaannya disegerakan di dunia. [a pun telah mengambil
haknya tanpa mengabaikan keadaan orang yang menzhaliminya.
Perbuatan demikian menunjukkan kesempurnaannya dalam

melaksanakan perintah agama.

Boleh mendoakan bagi orang yang zhalim sesuatu yang dapat
mengurangi nilai keagamaannya. Ini bukan berarti berdoa agar

ia terjerumus dalam kemaksiatan, akan tetapi semata-mata
sebagai hukuman baginya. Mirip dengan hal ini adalah

disyariatkannya meminta persaksian meskipun hal itu akan

beresiko menangnya orang kafir atas orang muslim. Termasuk
bagian pertama adalah perkataan Musa 'alaihissalaane, seperti

dikutip dalam firman Allah SWT, "Ya Tuhan kami,
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binasokanlah harta benda mereku dan kuncilah hati mereka."
(Qs. Yuunus(10): 88)

I l. Bersikap wara' (sederhana) dalam berdoa.

12. Hadits di atas merupakan dalil bahwa panjang dua rakaat

pertama dalam shalat empat rakaat adalah sama. Hal ini akan

diterangkan pada bab berikutnya.

i4' y."rl;il- d';;J.i>t.r I (tidak ada shalat bogi orang yang

tidak membaco surah Al Faatifuaft) Al Humaidi menambahkan dalam

riwayatnya dari Sufran, 9. Oi dalamnya), demikian juga dalam

Musnod-nya. Riwayat serupa dinukil pula oleh Ya'qub bin Sufyan

dari Al Humaidi seperti diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Abi
Umar yang dikutip oleh AI Ismaili, serta Qutaibah dan Utsman bin
Abi Syaibah yang dikutip oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya l/
Mustakhraj. Hal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud "membaca"
adalah di dalam shalat itu sendiri.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Dikatakan bahwa hadits tersebut

dipahami dalam arti penafian dzat dan sifat shalat, tetapi

sesungguhnya dzat (wujud) shalat itu tidak dapat dinafikan, maka hal

itu adalah berdasarkan dalil yang lain."

Pernyataan bahwa dzat tidak dapat dinafikan secara mutlak
mendapat tanggapan serius, sebab apabila yang dimaksud dengan

shalat adalah maknanya dari segi bahasa, maka hal itu tidak dapat

diterima, karena lafazh-lafazh syar'i harus dipahami sebagaimana

pengertian yang berlaku dalam syariat. Inilah yang dibutuhkan dalam

syariat yang diturunkan untuk menjelaskan makna syar'i, bukan

makna lughawi (bahasa). Sedangkan apabila yang dimaksud dengan

shalat adalah makna syar'i, maka pemyataan bahwa yang dinafikan
dalam hadits tersebut adalah dzat shalat cukup beralasan. Berdasarkan

hal ini maka tidak perlu menyisipkan lafaih ljzaa' atau komaal,Ta

7a Perlu diketahui bahwa sabda Nabi SAW, "Tidak ada shalat..." dan seterusnya tidak dapat

dipahami sebagaimana makna tekstualnya, sebab tidak mungkin dikatakan tidak ada shalat

terhadap seseorang yang telah melakukan shalat. Untuk itu hadits tersebut dipahami dengan

menyisipkan kata ke dalamnya. Dalam menentukan kata yang mesti disisipkan, ada dua

pendapat menurut para ulama. Perlama, kata yang disisipkan adalah "hakikat" atau "dzat".

sehingga maknanya menjadi. "Tidak ada hakikat shalat..." atau "Tidak ada dzat shalat...."
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karena pernyataan ini berkonsekuensi menjadikan makna hadits dalam
pengertian mujmal (global), seperti dinukil dari Al Qadhi Abu Bakar
dan selainnya hingga beliau cenderung mengambil sikap tawaqquf'
(idak memberi tanggapan) mengenai makna hadits tadi.
Sesungguhnya penafian (peniadaan) kamaol memberi asumsi adanya
ijzaa', apabila dikatakan bahwa Uzaa' dinafikan pula berdasarkan
cakupan hadits. Namun penafian kamoal mengindikasikan
keberadaannya, dengan demikian terjadi kontradiksi. Tidak ada alasan
untuk menyisipkan kedua kata ini sekaligus, karena m-e-nyisipkan
suatu kata dalam kalimat hanya dilakukan saat darurat.T5 Kondisi
darurat ini sudah dapat dihindari dengan menyisipkan salah satu dari
kedua kata tadi. Sementara menyisipkan salah satu dari keduanya
tidak lebih utama dari yang lainnya,T6 demikian dikatakan oleh tbnu
Daqiq Al Id.

Akan tetapi pernyataan terakhir ini perlu dicermati, sebab bila
kita menerima bahwa lafazh itu tidak dapat dipahami sebagaimana
hakikatnya (makna tekstual), maka memahaminya di bawah konteks
makna majaz yang lebih dekat kepada hakikat (makna tekstual) tentu
lebih utama daripada memahaminya di bawah konteks makna majaz
yang jauh dari hakikat. Sementara penafian ijzaa' lebih dekat kepada
hakikat (makna tekstual) daripada menafikan "dzat" shalat, dan
pengertian inilah yang pertama kali dipahami dari kalimat tersebut.

'Di samping itu, penafian ijzoa' berkonsekuensi penafian
lromaal. Tidak demikian halnya dengan penafian 'dzat', sehingga
pernyataan bahwa yang dinafikan dalam hadits adalah ijzaa' lebih
beralasan. Hal ini didukung oleh riwayat Al Ismaili melalui jalur Al
Abbas bin Al Walid An-Nursi (salah seorang guru lmam Bukhari) dari

Kedua, dipahami dengan menyisipkan kata ijzaa' (mencukupi) atau kamaal (sempurna), maka
maknanya menjadi, "Tidak ada shalat yang mencukupi..." atau "Tidak ada shalat yang
sempurna...." Adapun yang dimaksud dengan shalat yang mencukupi (1zaa'), adalah shalat
v-ang dapat menggugurkan kewajiban dari tanggungan seseorang- penerj.

" Yang dimaksud "darurat" di sini adalah keadaan dimana suatu kalimat tidak dapat dipahami
kecuali dengan menyisipkan kata lain di dalamnya. Seperti kalimat "tidak ada Tuhan selain
Allah". Kalimat ini tidak dapat dipahami sebagaimana makna tekstual, sebab pada bagian
pertama terdapat penafian (peniadaan) terhadap Tuhan, lalu pada bagian kedua terdapat ilsDcl
(penetapan) adanya Tuhan, yaitu Allah. Seakan-akan kita mengatakan, "Tidak ada Tuhan,
selain Tuhan"jelas merupakan kontradiksi yang nyata. Untuk itu kalimat ini butuh pada kata
lain yang disisipkan. Dalam hal ini menurut para ulama adalah kata "haq (sebenarnya)"
sehingga kalimat tersebut menjadi, "Tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Allah" -penerj.

'o Maksudnya menyisipkan kata "dzaf' tidaklah lebih utama daripada menyisipkan kataijzaa'
-pener.i.
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Sufyan melalui sanad seperti di atas dengan lafazh, 'rAlba'ur,u 1

:S' ?.", W. (Tidaklah mencukupi (tjzaa') shalar yong titlak

dibacakan di dalamnya pembuka Al Kitab (surah Al Faatifuah)."
Hadits ini dinukil pula oleh Ziyad bin Ayyub. salah seorang pakar
hadits. (Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni). Lalu diperkuat oleh hadits
lain yang diriwayatkan melalui jalur Al Alla' bin Abdurrahman, dari
bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, sama seperti lafazh di
atas; dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta selain
keduanya.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Abdullah bin
Sawadah Al Qusyairi dari seorang laki-laki, dari bapaknya dari Nabi

sAw disebutkan, ITP' ?-\ q'ri 1 ;\b ,qi, 1 (Tidaklah diterima

shalat yang tidak dibaca ummul Qur'an di dalamnya). Ibnu
Khuzaimah meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Al
Walid Al Qurasyi dari Suffan dengan lafazh, ,;a.ri airra. ff iyg f
y{t (Tidak ada shalat kecuali dengan membaca pembuka At kitab

[suroh Al FaatifuahJ).

Tidak ada halangan bila dikatakan bahwa perkataannya "Tidak
ada shalal..." adalah penafian yang bermakna larangan, yakni
janganlah kalian shalat melainkan rnembaca surah Al Faatihah. Mirip
dengan ini riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Al

Qasim, dari Aisyah, dari Nabi SAW, Trilir. arb;-.6'\b 1 (Tidak ada

sholat bila makanan telah dihidangkan). Sesungguhnya hadits ini

dalam Shahih lbnu Hibban disebutkan, ;r;Ur |p;-r'f'bi dbi t
(Janganlah salah seorang di antara kamu shalat apabila makanan
telah dihidangkan). Riwayat ini dinukil oleh lmam Muslim melalui
jalur Hatim bin Ismail dan selainnya dari Ya'qub bin Mujahid, dari Al
Qasim dan Ibnu Hibban melalui jalur Husain bin AIi dan selainnya
dari Ya'qub. Lalu Ibnu Hibban mengutip pula riwayat pendukungnya
dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh seperti di atas.

Di antara ulama yang mengatakan wajib membaca Al Faatihah
dalam shalat adalah ulama madzhab Hanafi. Meskipun demikian
membaca surah Al Faatihah bukan syarat sahnya shalat, karena

kewajibihnya hanya ditetapkan berdasarkan Sunnah (Hadits). Adapun

474 - FATIII'L BAARI



sesuatu yang shalat tidak sah kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka
disebut fardhu. Sementara fardhu menurut mereka tidak dapat
ditetapkan kecuali berdasarkan Al Qur'an, sedangkan Allah SWT
telah berfirman, "Bacctleh oleh kalian apa yang mudah dari Al
Qur'an. " (Qs.Al Muzzammil(73): 25)

Maka, fardhu dalam shalat adalah membaca apa yang mudah.
Adapun ditetapkannya membaca Al Faatihah dalam shalat adalah
berdasarkan hadits, sehingga hukumnya menjadi wajib; sehingga
orang yang tidak membaca Al Faatilah dianggap berdosa, namun
shalatnya dianggap sah. Jika demikian halnya, saya merasa heran
melihat sikap sebagian mereka yang sengaja tidak membaca surah Al
Faatihah serta meninggalkan thuma'ninah. Ia shalat dengan maksud
mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan sengaja melakukan
dosa di dalamnya dikarenakan hanya ingin menampakkan perbedaan
dengan madzhab yang lain.

Hadits di atas telah dijadikan dalil wajibnya membaca Al
Faatihah pada setiap rakaat shalat berdasarkan bahwa satu rakaat tetap
dinamakan shalat. Tapi pendapat ini masih dipertanyakan, karena
dengan membacanya pada salah satu rakaat shalat yang empat rakaat
misalnya, maka sudah dapat dinamakan membaca Al Faatihah dalam
shalat tersebut. Kaidah dasar menyatakan tidak ada kewajiban untuk
melebihkan dari satu kali,77 dan pernyataan untuk keseluiuhan tidak
dapat digunakan untuk menyatakan sebagian. Misalkan hakikat
keseluruhan shalat Zhuhur adalah satu shalat, seperti yang ditegaskan
dalam hadits [sra' bahwa shalat wajib itu ada lima. Demikian pula
dengan hadits Ubadah, )V, * itr'fi;,i sbun ),.I1 qtrma sholat
yang diwajibkan oleh Allah qtas hamba-iamba-Nya), serta hadits-
hadits yang lain. Menggunakan kata "shalat" untuk menyatakan rakaat
shalat adalah dalam arti majaz.

Asy-Syaikh Taqiyuddin berkata, "Kesimpulan yang dapat
diambil dari pembahasan ini adalah penjelasan tentang sahnya shalat
dengan membaca Al Faati[ah pada setiap rakaatnya. Apabila ada dalil
lain yang menunjukkan bahwa Al Faatilah itu wajib dibaca pada

77 
Maksudnya suatu perintah yang disebutkan secara mutlak (tanpa batasan) maka kewajiban

yang terkandung di dalamnya cukup dilakukan satu kali. Seperti bila dikatakan "Bacalah Al
Faatiftah", artinya kita diperintah untuk membaca Al Faatihah satu kali saja. Adapun
kewajiban membaca Al Faalihah pada setiap rakaat, butuh dalil lain di luar perintah tadi.
penerj.
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setiap rakaat, maka dalil ini harus diprioritaskan." Dasar pijakan
pemikiran Hasan Al Bashri dalam penelitian tersebut sebagaimana
diriwayatkan Ibnu Mundzir dengan sanad shahih darinya.

Adapun dalil jumhur ulama tentang wajibnya membaca Al
Faatihah pada setiap rakaat adalah sabda Nabi SAW, e U.S ,ylt

W '* (Dan lakukanloh yong demikian pada shalatmu

seluruhnya), dimana kalimat ini diucapkan setelah laki-laki itu
diperintahkan untuk membaca. Dalam riwayat Imam Ahmad serta

Ibnu Hibban disebutkan, yi ,y d q, ji' F (Kemudian takukan

yang demikian pada setiap rakaat). Barangkali inilah rahasia sehingga
Imam Bukhari menyebutkannya setelah hadits Ubadah.

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil wajibnya membaca
Al Faatihah bagi makmum, baik imam membaca dengan suara pelan
atau keras. Sebab shalat makmum adalah shalat yang memiliki hakikat
tersendiri, maka hakikat shalat itu dianggap tidak ada apabila tidak
dibaca Al Faatihah. Kecuali bila didapatkan dalil yang menunjukkan
bahwa shalat makmum tidak termasuk dalam sabda beliau sAW di
atas, maka dalil ini harus lebih dikedepankan. Demikian yang
dikatakan oleh Syaikh Taqiyuddin.

Adapun mereka yang tidak mewajibkan makmum untuk
membaca Al Faatihah secara mutlak, seperti madzhab Hanafi, berdalil
dengan hadits. "a,r;'i 

Tvli iirji fl, |-il, ,P i (Barangsiapo yang

shalat di belakang imom maka bacaan imam adalah bacaan baginya).
Akan tetapi hadits ini lemah menurut ahli hadits. Jalur-jalur
periwayatannya serta cacat-cacatnya telah dijelaskan oleh Ad-
Daruquthni dan selainnya. Sementara ulama yang tidak mewajibkan
bacaan Al Faatihah bagi makmum di saat imam membaca dengan

suara keras seperti madzhab Maliki, berdalil dengan hadits, f; $y1

,'$ii (Dan apabila io (imam) membaca hendaklah kalian diam).

Hadits ini shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu
Musa Al Asy'ari. Namun dalam hadits itu tidak ada indikasi yang
mendukung pendapat tadi, karena mungkin dua hal itu dipadukan;
yaitu diam (tidak membaca) selain Al Faatihah atau diam saat Imam
membaca, lalu membaca (Al Faatihah) saat imam diam. Berdasarkan
hal ini maka imam harus diam pada shalat jahriyah agar makmum
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dapat membaca (Al Faatilah) dan supaya imam tidak menyebabkan
makmum melakukan suatu larangan, yaitu tidak diam saat imam
membaca.

Telah dinukil keterangan yang membolehkan makmum untuk
membaca Al Faatihah pada shalat-shalat jahriyah tanpa ada batasan
tertentu. Keterangan tersebut dinukil oleh lmam Bukhari dalam
pembahasan tentang "Juz'ul Qira'ah", dan dinukil oleh ArTirmidzi,
Ibnu Hibban serta selain keduanya dari riwayat Makhul dari Mahmud

bin Rubai' dari Ubadah, |i,r$ ,Jt 'dfr Pt f ir' .,r.a o3r'ol

?.u'rr1:Fkr6 ,16 ,d 
'uii 

t1.3r1 ub ,ri:1i'€r; ,j,6 Lj, ilt ,t't
W,li-i e.a\b | frl ,?5, (Bahwasanya Nabi SAW tetah berat

baginya membaca pada shalat Subuh. Ketiko selesai beliau bersabda,
"Baranglcali kalion membaca di belalrang imsm lcolian?" Kami
be rlcata, " Be nar. " Be l iau be r sabda, " Janganlah kalian me lakukannya
kecuali surah Al Faatifuah, korena sesungguhnya tidak ado shalat
bagi yang tidak membacanya.").

Secara lahiriah hadits pada bab di atas merupakan ringkasan
hadits ini, dan seakan-akan inilah sebab yang melatarbelakangi
lahiriah hadits tersebut. Wallahu a'lam.

. Hadits ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Abu
Qatadah yang disebutkan oleh Abu Daud serta An-Nasa'i, dan hadits
Anas yang diriwayatkan oleh [bnu Hibban. AMurrazzaq
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Membaca ummul
Qur'an adalah suatu keharusan, untuk itu hendaknya imam diam
sebentar yang memungkinkan bagi makmum untuk membaca ummul
Qur'an (Al Faatihah)."

Pelaiaran vane danat diambil

Ma'mar memberi tambahan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri
di akhir hadits pada bab di atas yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan

lainnya, ,:bl (don selebihnyo). Lafazh ini dijadikan dalil tentang

wajibnya 
-memberi 

kesempatan bagi makmum untuk- membaca
lebih dari Al Faatihah. Tapi pendapat ini ditanggapi, bahwa hadits ini
disebutkan dalam konteks menolak anggapan bahwa hukum hanya
terbatas pada surah Al Faatihah saja.
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Imam Bukhari berkata dalam pembahasan tentang Juz'ul

Qira'ah, bahwa hal itu sama dengan sabda Nabi SAW S.:t C'tlr'&
ti6 1(,-s (Tangan tliporong karena (mencuri) seperempat rlinar dan

selebihnya). Lalu Ibnu Hibban dan Al Qurthubi serta selain keduanya
mengklaim adanya rjma' tidak wajibnya membaca melebihi Al
Faatihah. Namun pernyataan ini perlu dicermati. sebab pendapat yang
berbeda dengannya telah dinukil dari sebagian sahabat serta ulama
sesudahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan
selainnya.

Akan disebutkan setelah delapan bab kemudian, yaitu hadits

Abu Hurairah. ti'yi oilfr ?i e \i 'n og git" engkau tidak

melebihkon dari memboco ummul Qur'an maka telah mencukupi
bagimu)." Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Ibnu Abbas

disebutkan, zi,,itj\ rl t€ 'ry-'d ;Pg ) ,p i'6 *t y io' ,p ,rlr ti
./t<Jr (Bahwasanya Nabi SAW berdiri dan shalat dua rakaat, beliau

tirta* membaca selain .surqh Al Faatifuah pada keduanya).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang kisah
orang yang tidak baik dalam shalatnya, seperti akan dibicarakan dua
puluh lima bab kemudian. Adapun konteks disebutkannya hadits itu
pada bab ini terdapat dalam sabdanya, :l ft e |!t; 'k C l';r t
(Kemudian bacalah opa yang mudah bagimu dari Al Qur'an).
Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits ini setelah
hadits Ubadah adalah untuk menjelaskan bahwa Al Faatihah menjadi
keharusan bagi orang yang bisa membacanya. Sedangkan bagi yang
tidak mampu, maka ia boleh membaca ayat Al Qur'an yang mudah
baginya. Pengertian bacaan yang disebutkan secara mutlak pada hadits
Abu Hurairah dibatasi dengan surah Al Faatihah, sebagaimana pada
hadits Ubadah, wallahu a'lam.

Al Khaththabi berkata, "secara lahiriah sabda beliau O i';t t
lf it q',rti';3 (kemudian bacalah apo yqng mudah btagimu dari Al

Qur'an) adalah memilih di antara surah Al Qur'an, akan tetapi
sebenarnya yang dimaksud adalah surah Al Faatihah bagi siapa yang
mampu membacanya berdasarkan hadits Ubadah. Hal ini sama seperti

!
I
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firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 196, Oe'Sr r.s

q't4[t 1rucfo opo-opo yang mutlah tlidapatknn clari hewan korbun).

Kemudian, setelah itu Sunnah (Hadits) menjelaskan maksudnya.

An-Nawawi berkata, "Sabda beliau SAW '# 6 (apa-apa yang

mudah) dipahami bahwa yang dimaksud adalah Al Faatihah, karena
surah ini mudah bagi seseorang. Atau yang dimaksud adalah surah
yang dibaca setelah membaca surah Al Faatihah, atau khusus bagi
mereka yang tidak mampu membaca Al Faatihah."

Pendapat ini ditanggapi, bahwa sabda beliau SAW ']a v @pu-
c,pa yang mudah) tidak bersifat mujmul (global) sehingga tidak perlu
penjelasan bahwa yang dimaksud adalah Al Faatihah. Sementara
pembatasan pada surah Al Faatihah menafikan kemudahan yang
diindikasikan oleh lafazh mutlak, oleh karena itu tidak dapat dipahami
seperti itu. Di samping itu, surah Al Ikhlas juga mudah dan lebih
pendek daripada surah Al Faatihah, maka sesungguhnya surah yang
mudah itu tidak terbatas pada surah Al Faatihah saja. Sementara
memahami bahwa yang dimaksud adalah surah yang dibaca setelah Al
Faatihah, adalah berdasarkan pendapat yang mengharuskan membaca
surah Al Faatihah, padahal ini merupakan titik persoalan yang
diperdebatkan. Sedangkan memahami bahwa yang dimaksud adalah
orang yang tidak mampu membaca Al Faatilah, merupakan pendapat
yang cukupjauh dari kebenaran.

Jawaban yang cukup kuat mengenai masalah ini dikatakan, telah
dinukil di dalam hadits tentang orang yang tidak baik shalatnya
sebuah penafsiran bahwa yang dimaksud dengan "apa-apa yang
mudah dari AI Qur'an" adalah surah Al Faatihah, sebagaimana
diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi
SAw, -c;?, ql,rF'oi ilr,E, r1".1 or;tt ?\f,;, j'ft'+p |>.i rs11

'.!i;S', 
uV'elpt, * (Apqbila engkau te:loh bertliri tlan menghadap

kiblat moka takbirlah, kemudian bacalah ummul Qur'an (surah Al
Faatifuah) dan opa-apa yang Allah kehendaki untuk engkau baca.
Apabila engkau ruku mako letakkanlah kedua telapak tanganmu di
atus kedua lututmu." (Al Hadils)
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Dalam sebagian jalur periwayatannya disebutkatr. iti ob fjt 'i
',yt 'Fj iirrr lii6 ';<t- i 'rP ,Lt'j, 'A;lXumurlian baca'luh iika

hersamamu (yakni engknu menghapal) sesuatu daripadu Al Qur'on.
Apabila tidnk ada maka ucapkanlah tahmid (puiian). takbir dan tahlil
(lua ilaaho illullohl ;'

Apabila lafazh-lafazh hadits ini dipadukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa surah Al Faatihah harus dibaca bagi yang

menghafalnya. Namun apabila ia hanya hafal surah yang lain dalam

Al Qur'an. maka ia harus membaca surah tersebut. Begitu pula jika ia
tidak hafal sesuatu pun dari Al Qur'an, maka ia boleh mengucapkan

dzikir.

Kemungkinan untuk memadukan riwayat yang ada adalah,

bahwa maksud sabda Nabi SAW ot'1lr V '$;; ';; r; i'j,t lttaculah

opa-apo yang muclah bagimu dari Al Qur'an) yakni setelah membaca

Al Faatihah. Kemungkinan ini didukung oleh hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik, )lt )\)j $']i
'k ti y{' 

".., 
ira:, oi pi y ii,' ,k Go'ututtuh sAw

memerintahkan kami untuk membaca surah Al Faatifuah dan apa-opa
yang mudah).

96. Bacaan Dalam Shalat Zhuhur

*i * fr, ,*'net ot{ ;,Su yri V;;a e.i I yt * *
,; r;i 7ft y.6, ;*t ru i,f"t'rli F)' e'q
e'r* bkj ,c+i hi 'y3 ,y.6t *i'kij Jrli € J'h-

,S'h osi,Jrli e Jh ati't ,G)rs qtKJt a;$tn vAt

+u, e',fr-i ;*t,6y,e'r, J j,i'-^,s1t *9.' 'J >'
759. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia

berkata, "Biasanya Nabi SAW membaca Al Faatihah dan dua surah
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€ tA *'t * ilt ,k nlr ,:rsi c.t3 6L :JG ,:*; ei *
7(*r.,lG:ot,o € |i'G\,* ,g :Jv'ia(r'i&,

pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur; beliau memperpanjang pada

-rakaat- yang pertama dan memendekkan pada 
-rakaat- 

yang
kedua lalu memperdengarkan ayat sesekali. Beliau membaca Al
Faatihah dan'dua surah pada shalat Ashar. Beliau memperpanjang
rakaat pertama pada shalat Subuh serta memperpendek rakaat kedua.',

v
760. Dari Abu Ma'mar, dia berkata, "Kami bertanya kepada

Khabbab, 'Apakah Nabi SAW membaca pada shalat Zhuhur dan
Ashar?' Dia menjawab, 'Benar'. Kami berkata, 'Dari mana kalian
mengetahuinya?' Dia menjawab,' Dari gerakan jenggotnya'.',

Keterangan Hadits:

(Bab bacaan dalam shalat Zhuhur\ Kemungkinan yang
dimaksud judul bab ini dan bab sesudahnya adalah menetapkan
adanya bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar, dan bacaan pada
keduanya dilakukan dengan pelan (sirr), sebagai isyarat terhadap
pendapat yang menyelisihinya seperti tbnu Abbas yang akan
dijelaskan setelah delapan bab kemudian. Ada pula kemungkinan
yang dimaksud adalah untuk menetapkan kadar bacaan atau apa yang
harus dibaca. Namun kemungkinan pertama lebih kuat, karena pada
kedua bab ini Imam Bukhari tidak menyinggung sesuatu yang dapat
dijadikan dasar bagi kemungkinan kedua.

lmam Muslim dan selainnya meriwayatkan sejumlah hadits
tentang masalah itu dengan versi yang berbeda-beda, sebagiannya
akan disebutkan. Sebagian ulama mengompromikannya dengan
mengatakan bahwa setiap versi mengungkap satu kejadian, baik
menjelaskan kebolehannya atau karena sebab-sebab yang lain. Ibnu Al
Arabi menjadikan perbedaan versi tersebut sebagai dalil tidak adanya
ketetapan surah tertentu yang harus dibaca pada shalat tertentu.
Pernyataan ini cukup jelas bila dikaitkan dengan apa yang
diperselisihkan; namun tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak
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diperselisihkan, seperti surah Alif'Laam Miim Tanziil dan Hal Atua
Alal lnsaan pada shalat Subuh di hari Jum'at.

,Ayj (dan dua .surah) Yakni satu surah untuk setiap rakaat,

seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Hal ini dijadikan
dalil bahwa membaca satu surah secara lengkap lebih utama daripada
membaca yang setara dengannya dari surah-surah yang panjang,
demikian pendapat Imam An-Nawawi. Al Baghawi menambahkan,
"Meskipun surah yang dibaca lengkap lebih pendek dibanding bacaan
ayat-ayat di surah yang tidak dibaca lengkap." Seakan hal ini
berdasarkan lafazh hadits, "Biasanya beliau melakukan...", karena
lafazh i ni men gindi kasi kan perbuatan yan g terus-menerus.

il6' e 'p$ Jrti d 'J1$- 
1*r*perpanictng pada rakuat

pertama dqn memendekkan pada rakaat kedua) Asy-syaikh
Taqiyuddin berkata, "Adapun sebab yang mendasarinya adalah bahwa
semangat pada rakaat pertama lebih tinggi dibanding rakaat kedua,
maka sangat sesuai bila rakaat kedua diperpendek untuk menghindari
rasa bosan."

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari yahya, di akhir
hadits ini, a;slr ;At !r$ o1 u"',:.ui_ 

"si 
t:;b5 (Kami mengira bahwa

maksud beliau melakukan hal itu agar orang-orang sempar
mendapotkan rakaat pertama). Riwayat serupa dinukil pula oleh Abu
Daud dan Ibnu Khuzaimah, dari Abu Khalid, dari Sufuan, dari
Ma'mar. Lalu Abdunazzaqmeriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha',
dia berkata, ir6' 'k- e :b ,g q Jili a;s\t luti';H'oi Z!, ,il
(Sesungguhnya aku menyukai agar imam memperpanjong rakaat
pertama di setiap shalat hingga mqnusia menjadi banyak).

Hadits di atas dijadikan dalil disukainya memanjangkan rakaat
pertama daripada rakaat kedua, dan masalah ini akan dibahas pada bab
tersendiri. Lalu hadits ini dikompromikan dengan hadits Sa,ad yang

berbunyi, d'tllt e Ui (Beliau memperpanjang pada dua rakaat
pertoma), dimana maksudnya adalah memperpanjang dua rakaat
pertama dibanding dua rakaat yang terakhir, dan bukan berarti panjang
keduanya sama.
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Ulama yang berpendapat disukainya menyamakan (panjang
bacaan) antara keduanya berkata, "Sesungguhnya rakaat pertama
menjadi panjang karena adanya doa Iftitah dan ta'awudz (permohonan
perlindungan). Hal ini disinyalir hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan

Imam Muslim, n 'F* 'rfr 'f , ,F e 9Jitri e ;#t g'r;;,- ,:s
(Beliau biasa membaca dalam shalat Zhuhur pada dua rakaat yang
pertama, dan pada setiap roknat sekitar tiga puluh ayat). Dalam
riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa mereka yang memperkirakan
jumlah tersebut terdiri dari tiga puluh sahabat.

Ibnu Hibban menyatakan bahwa rakaat pertama menjadi
panjang dibanding rakaat kedua, karena bacaan pada rakaat pertama
lebih diperlambat daripada rakaat kedua, sementara jumlah yang
dibaca pada keduanya sama. lmam Muslim meriwayatkan dari hadits
Hafshah bahwa beliau SAW membaca suatu surah dengan tartil
hingga 

-panjang 
waktunya- melebihi surah yang lebih panjang

darinya.

Sebagian ulama madzhab Syaf i berdalil dengan hadits ini,
untuk menyatakan bahwa imam boleh memperlama waktu ruku' agar
orang yang baru datang bisa mendapatkan rakaat itu.

Al Qurthubi berkata, "Tidak ada hujjah ke arah itu, dan hal
tersebut tidak dapat dijadikan alasan hikmah perbuatan tadi, karena
Beliau SAW tidak pernah melakukan shalat dengan maksud
memperingkas rakaat tersebut dan memperpanjangnya untuk
menunggu orang yang baru datang. Bahkan beliau masuk ke dalam
shalat dengan maksud menjelaskan Sunnah, yakni memperpanjang
rakaat pertama. Jadi antara masalah pokok dan cabang sangat berbeda.
Oleh karena itu, hukum keduanya tidak dapat disamakan."

Dalam kitab Juz'ul Qira'ah Imam Bukhari menyebutkan
pendapat bahwa tidak dinukil keterangan dari seorang salaf anjuran
melamakan ruku' untuk menunggu orang yang baru masuk, wallahu
a'lam.

Dalam hadits Abu Qatadah di tempat ini tidak disebutkan
tentang membaca [surah] pada dua rakaat terakhir, maka sebagian
ulama madzhab Hanafi menjadikannya sebagai pegangan tidak adanya

bacaan pada kedua rakaat tersebut. Akan tetapi hal itu telah
disebutkan dalam haditsnya melalui jalur lain, sebagaimana yang akan
disebutkan setelah sepuluh bab kemudian.
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UU;( furji '#t (dan sesekali memperdengarkan ayat) Dalam

riwayat berikut disebutkan, Vt Qlan memperdengarkan kepada

komi). Demikian pula yang diriwayatkan Al Ismaili dari Syaiban.
Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Al Barra' disebutkan,

,t"'-i11i qbi y'#'#t';,;iyio' .J, d''& *!ts
.-rr;lrilri Oui lXami bict.so melakukan di belakang Nabi SAW shalar

Zhuhur, maka kami mendengar dari beliau ayat selelah ayal dalam
surah Luqman dan lladz-dzaariyaal."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Anas sama

sepertinya, hanya saja dikatakan, 4r, '!6i J"i *bf ' et, nb p.

Yd' (Surah Sabbihisma rabbikal a'laa dan hal ataaka hadiirsul

ghaasyiyah).

Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya mengeraskan bacaan surah
pada shalat-shalat sirriyah (bacaannya tidak dibaca dengan keras) dan
tidak diperintahkan sujud sahwi bagi yang melakukannya, berbeda
dengan pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi serta selain mereka,
baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menjelaskan
kebolehannya atau untuk merenungi bacaan. Hal ini juga menjadi
bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa membaca dengan
pelan merupakan syarat sahnya shalat-shalat siruiyah.

Lafazh t3t?i (sesekali) menunjukkan bahwa perbuatan itu

dilakukan berulang-ulang.

Ibnu Daqiq Al Id berpendapat tentang bolehnya memberitakan
kabar berdasarkan sesuatu yang nampak, meskipun tidak diketahui
secara yakin, sebab cara untuk mengetahui adanya bacaan pada shalat-
shalat sirriyah tidak lain adalah dengan mendengarkan seluruh surah
yang dibaca. Hal ini hanya dapat diyakini sepenuhnya pada shalat-
shalat jahriyah. Namun sepertinya penetapan adanya bacaan surah
pada shalat-shalat sirriyah diketahui dengan mendengar sebagian
surah yang dibaca, disertai adanya faktor tertentu yang menunjukkan
bahwa kelanjutan ayat dalam surah tersebut juga dibaca. Ada pula
kemungkinan bahwa Rasulullah SAW senantiasa memberitahukan
kepada para sahabatnya setelah shalat tentang dua surah yang beliau
baca, namun kemungkinan ini kecil sekali. Wallahu a'lom.
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9_:t*b. Qlengtn gerakan jengpiotnya) Ini merupakan sikap

menetapkan hukum berdasarkan petunjuk yang ada, karena mereka
menetapkan adanya bacaan beliau SAW berdasarkan gerakan
jenggotnya. Akan tetapi mesti ada faktor lain untuk menetapkan
bahwa yang dibaca saat itu adalah surah Al Qur'an, bukan doa atau
dzikir, sebab gerakan jenggot bisa saja terjadi baik karena membaca
surah ataupun mengucapkan doa maupun dzikir. Untuk itu, sepertinya
mereka menyamakannya dengan shalat-shalat jahriyah (shalat yang
bacaannya dikeraskan), karena yang dibaca dalam shalat jahriyah
adalah surah Al Qur'an, bukan doa atau dzikir.

Dalam hal ini apabila kondisi di atas kita padukan dengan

perkataan Abu Qatadah, 6[li A; ry- ;.til (terkadang beliou

memperdengarknn [bacaanJ ayat kepada kami), maka pemyataan
bahwa gerakan jenggot tersebut adalah karena membaca surah Al
Qur'an memiliki dasar yang kuat,wallahu o'lam.

Sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan gerakan
jenggot tersebut dikarenakan membaca dzikir bukanlah hal yang
mustahil, namun penegasan sahabat bahwa yang dibaca saat itu adalah
surah AI Qur'an, mesti diterima. Sebab ia lebih mengetahui
kemungkinan mana yang dimaksud, sehingga dengan demikian
penafsirannya pun harus diterima.

' Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk tidak
mengeraskan bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar seperti yang akan
disebutkan, dan mengangkat pandangan ke arah imam seperti
pembahasan yang lalu. Sementara Imam Al Baihaqi menjadikannya
sebagai dalil bagi orang yang membaca dengan pelan untuk
memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Yang demikian
itu hanya tercapai apabila ia menggerakkan lidah dan kedua bibimya.
Berbeda jika kedua bibirnya dirapatkan lalu lidah digerakkan untuk
membaca, maka jenggotnya tidak akan bergerak dan dia tidak akan
dapat mendengar bacaannya sendiri. Demikian pendapat Al Baihaqi,
namun pendapat ini memiliki kelemahan yang sangat jelas.
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97. Bacaaan dalam Shalat Ashar

;:ki :Lrli j 7a.'i ,iG fr ori r f i i;r-, V
,r'rA *j * ut S;'utt

761. Dari Abu Ma'mar, dia berkata, "Aku berkata kepada
Khabbab bin Al Aratt, 'Apakah Nabi SAW membaca pada shalat
Zhuhur dan Ashar?' Dia menjawab, 'Ya'. Ia berkata, aku berkata,
'Dari mana kalian mengetahui bacaan beliau?' Dia menjawab, .Dari

gerakan jenggotnya'."

*t * fit ,*'ott os ;,So yri V i;a sri i yt * t,i'; ;ry'::ry' y.6,4\ iht q f )t q.";
.t:t;i.niC;;

762. DariAbdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia b.rkutu,
"Biasanya Nabi SAW membaca surah Al Faatihah dan satu surah-satu
surah pada dua rakaat shalat Zhuhur dan Ashar, dan terkadang beliau
memperdengarkan [bacaan] ayat kepada kami."

Keterangan Hadits:

(Bab bacaan dalam shalat Ashar) Imam Bukhari kembali
menyebutkan hadits Al Khabbab di tempat ini. Demikian pula dengan
hadits Abu Qatadah, namun dia menyebutkannya secara ringkas.
Pembahasan kedua hadits ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
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98. Bacaan Dalam Shalat Maghrib

k'*1 * )*"it il o1 :JG ,(t qz ist uy, lc lt *
:y +Z {'fi * ytt ,/. t;- ,Uw $'; :.r-'.tfs)
e G *'t * frt * dr Jyt C'+ c 4,t'6tr;|;t

763. Dari lbnu Abbas RA, dia berkata, ..Sesungguhnya Ummu
Fadhl mendengarnya sedang membaca 'wal mursalaati urfaa', maka
dia berkata, "wahai anakku -demi Allah- sungguh engkau telah
mengingatkanku dengan bacaanmu terhadap surah ini, sesungguhnya
ia adalah (surah) terakhir yang aku dengar dari Rasurullah sAW yang
beliau baca pada shalat Maghrib'."

' 764. Dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata,,,Zaid bin Tsabit
berkata kepadaku, 'Mengapa engkau membaca pada shalat Maghrib
[surah] yang pendek-pendek, sungguh aku telah mendengar Nabi
SAW membaca [surah] yang panjang di antara dua [surah] yang
panjang'."

Keterangan Hadits:

(Bab bacaan dalam shalat Maghrib) Maksudnya adalah
menentukan surah yang dibaca, bukan menetapkan adanya bacaan
pada shalat ini, karena shalat Maghrib termasuk shalat jahriyah.
Berbeda dengan bab terdahulu, "Bab Bacaan dalam Shalat Zhuhur",
karena yang dimaksud adalah menetapkan adanya bacaan pada shalat
tersebut.

.7*t €

'. ,t c z c zot)t ,f
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F, ?i";tllsururgguhnya l\mmu Fatthl) Dia adalah ibunya Ibnu

Abbas, penukil riwayat ini dari beliau. Demikian ditegaskan oleh At-
Tirmidzi dalam riwayatnya, dimana ia berkata, ,F, ?i yi V (Dari
ibunyo, Ummu Fadhl). Sedangkan namanya adalah Lubabah binti Al
Harits Al Hilaliyah. Suatu pendapat mengatakan bahwa dia adalah
wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Akan tetapi yang
benar bahwa wanita yang masuk Islam setelah Khadijah adalah
saudara perempuan Umar (istri Sa'id bin Zaid) berdasarkan
keterangan yang akan disebutkan pada pembahasan tentang Al
Manaqib (Keutamaan-keutamaan) dari haditsnya, "sungguh aku telah
melihat bagaimana ia dibelenggu oleh (Jmar sedangkan soudara
perempuannya telah memeluk Islam". Adapun namanya adalah
Fathimah.

,'t, (,o mendengarnya)Yakni ia mendengar Ibnu Abbas.

i.;t s;i lsungguh engkau relah mengingatkanku) Yakni

mengingatkan sesuatu yang telah aku lupakan. Uqail menyatakan
dengan tegas dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab, bahwa yang
demikian merupakan shalat terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW
bersama mereka, adapun lafazhnya, \t '4 & AA g oYt 6 j
(Kemudian beliau tidak pernah lagi shalat mengimomi kqmi sesudah
itu hingga Allah mewafatkannya).Imam Bukhari akan menyebutkan-
nya kembali pada bab "Wafatnya Nabi SAW".

Sementara itu dalam bab "sesungguhnya Imam itu Dijadikan
untuk Diikuti", disebutkan hadits Aisyah yang menjelaskan bahwa
shalat terakhir yang dilakukan Nabi SAW bersama para sahabatnya
adalah shalat Zhuhur. Untuk itu kami telah mengisyaratkan cara
mengompromikan antara hadits Aisyah dengan hadits Ummu Fadhl di
bab ini, yakni shalat yang disebutkan Aisyah adalah shalat yang
dilakukan di masjid, sedangkan shalat yang dimaksud oleh Ummu
Fadhl adalah shalat yang dilakukan di rumahnya, seperti diriwayatkan
oleh An-Nasa'i. Tetapi kompromi ini digoyahkan oleh riwayat Ibnu
Ishaq yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Syihab pada hadits

ini dengan lafazh €,;it"'a.ctt, $t,UrlO h' .,l:a l' J'flqi'e"
q/t j:al a*'j(Rasulullah SAW keluar kepada kami sedang beliou
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memhalut kepalanya pada saat sctkitnya, lalu beliau shalat Maghrib).
Namun lafazh qi {;fk tuar kepotla kami) dipahami bahwa beliau

SAW keluar.dari tempat tidurnya menuju ruangan dalam rumahnya,
lalu shalat mengimami orang-orang yang hadir. Dengan demikian,
terjadilah kecocokan antara riwayat-riwayat yang ada.

1\,0anS pendek-pendek)Dalam riwayat Al Kasymihani stai;

):air Oang penclek-pendek dari Al Mufashshat). Demikian pula

dalam riwayat Ath-Thabrani dari Abu Muslim Al Kuji, dan Al
Baihaqi dari jalur Ash-Shaghani, keduanya dari Abu Ashim (guru
Imam Bukhari dalam riwayat ini). Hal serupa terdapat dalam semua
riwayat yang dinukil oleh Abu Daud, An-Nasa'i serta selain

keduanya. Akan tetapi dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, ;(e-q,.

,r\r lSurah-surah yang pendek).

An-Nasa'i meriwayatkan pula dari Abu Al Aswad, dari Urwah,
dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata kepada Marwan, "Wahai Abu
Abdul Malik, apakah engkau membaca pada shalat Maghrib 'qul
huwallahu ahqd dan 'inna a'thainaa kalkautsor'." Ath-Thahawi
menegaskan melalui jalur ini bahwa Urwah telah mendengarnya
langsung dari Zaid. Dengan demikian, seakan Urwah telah
mendengarnya dari Marwan, dari Zaid, lalu dia bertemu Zaid dan
menceritakan langsung kepadanya.

t c , oi.i:,*; t5-1(sementara aku telah mendengar)Lafazh ini dijadikan

dalil oleir Ibnu Al Manayyar bahwa yang demikian sangat jarang
dilakukan oleh beliau SAW. Dia mengatakan, "Sebab bila tidak
demikian niscaya akan dikatakannya'beliau biasa melakukan...' agar
terdapat indikasi bahwa yang demikian merupakan kebiasaan beliau
SAW." Nampaknya dia mengabaikan riwayat yang dinukil oleh Al
Baihaqi melalui Abu Ashim (guru lmam Bukhari dalam riwayat ini)
dengan lafazh, l.l- *i e ir 13 .irr J:;:t 'o,g t;!6ungguh

Rasulullah SAW biasa membaca...). Pernyataan senada terdapat pula
dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dari lbnu Juraij yang dikutip
oleh Al Ismaili.
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d}Jt d.Jr.. Oong terpanjung di antaro duu -surah- yung

panjang) Al Karmani mengatakan, bahwa dalam hal ini disebutkan
lafazh mashdar namun yang dimaksud adalah sifat. Yakni, beliau
membaca sebagaimana lama membaca ayat terpanjang di antara dua
surah yang panjang. Tapi pernyataan ini kurang tepat, sebab
konsekuensinya bahwa kadar bacaan tersebut sama dengan dua surah,
padahal seharusnya tidak demikian.

Penafsiran tentang surah yang dimaksud tidak disebutkan dalam
riwayat Imam Bukhari, namun tercantum dalam riwayat Abu Al
Aswad, ?/t ;'pt j*U (y*S terpanjang di antara dua -surah-
yang paniang, yakni surah ltrf tctyry miim shaad). dalam riwayat Abu
Daud, 'Jt]7i ,j6 rCru' j)i q i>i ,S$ 11o berkata, aku

mengatakan apakah yang terpanjang di antara dua -surah- yang
panjang? Beliau menjawab, "Al A'raaf').

Lalu An-Nasa'i menjelaskan dalam riwayatnya bahwa
penafsiran tersebut bersumber dari Urwah, yaitu dengan lafazh, "la
berkata: aku berkata, 'Wahai Abu Abdullah'." Abu Abdullah adalah
nama panggilan Urwah. Dalam riwayat Al Baihaqi dikatakan, "Ia
berkata, 'Aku berkata kepada lJrwah'." Sementara dalam riwayat Al
Ismaili, "lbnu Abi Mulaikah berkata, 'Apakah yang terpanjang di
antara dua -surah- yang panjang?"' Abu Daud menambahkan, "la -
yakni Ibnu Juraij- berkata, 'Aku bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah,
maka ia berkata kepadaku dari pendapat pribadinya; Al Maa'idah dan
Al A'raafl."

Demikian juga diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali dari
Abdunazzaq. Kemudian dalam riwayat Al Jauzaqi melalui jalur
Abdunahman bin Bisyr dari Abdurrazzaq sama sepertinya, akan tetapi
dikatakan "Al An'aam" sebagai ganti "Al Maa'idah". Hal yang sama
terdapat dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dan Ash-Shaghani.
Sementara dalam riwayat Abu Ashim disebutkan "Yunus" sebagai
ganti "Al An'aam". Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabrani dan Abu
Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj. Maka, diperoleh kesatuan riwayat
bahwa yang dimaksud dengan surah terpanjang di antara dua surah
yang panjang adalah Al A'raaf. Sementara mengenai penafsiran surah
yang satunya ada tiga pendapat, di antaranya bahwa yang dimaksud
adalah surah Al An'aam.

49O - TATIIUL BAARI



Ibnu Baththal berkata, "Al Baqarah merupakan surah terpanjang
di antara tujuh surah yang panjang. Apabila surah ini yang dimaksud,
maka akan dikatakan 'Surah terpanjang di antara surah-surah yang
panjang'. Oleh karena bukan surah ini yang dimaksud, maka diketahui
bahwa surah tersebut adalah Al A'raaf. karena ia adalah surah
terpanjang setelah Al Baqarah."

Perkataan ini ditanggapi. bahwa surah An-Nisaa' lebih panjang
daripada surah Al A'raaf. Tapi tanggapan ini kurang baik, sebab yang
dimaksud adalah jumlah ayat, dan ayat surah Al A'raaf lebih banyak
dari jumlah ayat dalam surah An-Nisaa', serta lebih banyak dari
surah-surah lain selain Al Baqarah. Lalu pendapat ini kembali
ditanggapi bahwa yang drjadikan standar panjangnya surah adalah
jumlah kata, sementara jumlah kata surah An-Nisaa' lebih dua ratus
kata dibandingkan jumlah kata dalam surah Al A'raaf.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Penamaan surah Al A'raaf dan AI
An'aam sebagai dua surah yang terpanjang hanyalah ditinjau dari segi
uy'(kebiasaan), bukan berarti keduanya lebih panjang dibandingkan
surah-surah yang lain." Wallahu a'lom.

Kedua hadits di bab ini telah dijadikan dalil bahwa shalat
Maghrib memiliki waktu yang cukup lama, dan disukai juga membaca
selain surah-surah yang pendek. Penjelasan mengenai hal ini akan
diteqangkan pada bab berikutnya.

99. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Maghrib

?zrar.

*:&ill &d)tJ;') , o / o . ? I a o.tl-&, :JLi arll ,f P J .*',"; f
tj.r-FL.,1pt ,;

765. Dari Jubair bin Muth'im dari bapaknya, dia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat
Maghrib."
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Keterangan Hadits:

(Bab mengeruskon bucaan dalam shalal Mughrib) Az-Zain bin
Al Manayyar mengkritik judul ini serta judul sesudahnya, karena

mengeraskan bacaan dalam shalat Maghrib dan Isya' tidak
diperdebatkan oleh ulama. Kritikan ini merupakan suatu hal yang

ganjil, sebab pembahasan ini ditulis untuk menjelaskan hukum
sebagaimana adanya, bukan hanya menjelaskan masalah-masalah
yang diperselisihkan.

to

lp! v-,-Jt e f-i (memboca surah Ath-Thuur pada shalat

Maghrib)' Dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan dengan

menggunakan bentuk present (mudhari'), yaitu 'rro-. Oemikian juga

yang terdapat dalam kitab Al Muwatha' dan Shahih Muslim. Imam
Bukhari menambahkan dalam pembahasan tentang "Ji,hudl',melalui

jalur Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri, s\. 6;Ci ,1. "V ;s€'s (Dan

dia datang sebagai tawonon perqng Badar). Dalam riwayat Ibnu

Hibban melalui jalur Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri, fi :t*. e.

)'$. (Sebagai tebusan tawanan perang Badar). Al Ismaili

menambahkan dalam riwayatnya dari Al Ma'mar, "!f :7 g'2 (Dan

dia saat itu seorang musyrik). Lalu Imam Bukhari menukil pula dalam

kitab Al Maghazi melalui jalur Ma'mar, di bagian akhir dia berkata,

# g lw-:, ';'t U,'J\i U.i') (Don itulah saat pertama kali iman

bersemi di hatiku). Sementara Ath-Thabrani menukil melalui riwayat
Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri sama seperti itu, seraya

menambahkan, viSr :,Ai i i.'b6 (Bacaannya telah membuatku

risau). Dalam riwayat Sa'id bin Manshur disebutkan, d 
'(3 t*J;tii

.lifir Ui; ;g (Seakan-akan hatiku hancur berkeping-keping ketika

aku mendengar Al Qur'an).

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menerima riwayat dari
seorang perawi yang diterimanya saat masih kafir, demikian pula

halnya dengan orang fasik apabila ia menceritakan riwayat itu saat

tidak fasik lagi.

ia
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)JJu, (surcth Ath-Thuur) Ibnu Al Jauzi mengatakan, ada

kemungkinan huruf ba' pada lafazh ini bermakna ;r (dari atau

sebagian), seperti firman Allah dalam surah Al Insaan ayat 6 yang

berbunyi, 1' 39 W, 
"fl 

* (l,tata air yang dctrinya hamba-hamba

Allah minum).

Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa Imam Malik tidak
menyukai membaca surah yang panjang pada shalat Maghrib, seperti
surah Ath-Thuur dan surah Al Mursalaat.

Imam Syaf i berkata, "Aku tidak memakruhkan hal itu, bahkan
menganggapnya sebagai perkara yang musta&ab (disukai)." Demikian
juga yang dinukil oleh Al Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah dari
Imam Asy-Syaf i. Namun yang terkenal dalam madzhab Syaf i
bahwa hal itu tidaklah makruh dan tidak pula dianjurkan. Adapun
pendapat Imam Malik tersebut adalah berdasarkan amalan penduduk
Madinah dan lainnya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apa yang selama ini dipraktikkan
adalah memperpanjang bacaan pada shalat Subuh dan memendek-
kannya pada shalat Maghrib. Namun yang benar menurut pandangan
kami bahwa segala sesuatu yang dinukil melalui berita yang kuat dari
Nabi SAW serta terbukti beliau senantiasa melakukannya, maka ia
dian!;gap mustahab (disukai). Sedangkan yang tidak terbukti
dilakukan terus-menerus, maka tidaklah dianggap makruh."

Saya (lbnu Hajar) katakan, ada tiga hadits yang disebutkan
Imam Bukhari dengan kadar panjang bacaan yang berbeda-beda,
sebab surah Al A'raaf termasuk salah satu di antara tujuh surah yang
panjang, surah Ath-Thuur tergolong surah terpanjang dari surah-surah
Al Mufashshal, sedangkan surah Al Mursalaat adalah surah yang
pertengahan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Ibnu
Umar bahwa beliau SAW mengimami mereka pada shalat Maghrib
dengan membaca surah "alladziina knfaruu wa shadduu 'an

sabiilillaah". Saya tidak menemukan hadits marfu'yang menjelaskan
bacaan pada shalat Maghrib dengan surah-surah pendek, kecuali
hadits Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa yang

dibaca adatah surah Al Kafiruun 1i;i(ir +j U rrrl dan Al Ikhlash ( ,tr
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iif iirr f;. nlwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu Hibban dari Jabir

bin Samurah.

Adapun hadits Ibnu Umar secara lahiriah memiliki sanad yang

shahih, hanya saja ia memiliki cacat. Ad-Daruquthni berkata,
"Sebagian perawinya telah melakukan kekeliruan." Sedangkan hadits
Jabir bin Samurah, pada sanadnya terdapat Sa'id bin Sammak yang
dikenal sebagai perawi matruk (ditinggalkan riwayatnya). Riwayat
yang akurat menyatakan bahwa kedua surah itu dibaca oleh Nabi
SAW pada shalat dua rakaat (sunah) sesudah shalat Maghrib. Lalu
sebagian ulama madzhab kami berpegang dengan hadits Sulaiman bin
Yasar dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, "Aku tidak pernah

melihat seseorang yang shalatnya lebih menyerupai shalat Rasulullah
SAW daripada si fulan." Sulaiman berkata, o'Orang itu membaca

surah-surah panjang di antara surah-surah Al Mufashshal pada waktu
shalat Subuh, sedangkan pada waktu shalat Maghrib, ia membaca
surah-surah pendek di antara surah-surah Al Mufashshal."

Hadits ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan di-sftaftift-kan Ibnu
Khuzaimah dan lainnya. Hadits tersebut menunjukkan bahwa hal
itulah yang biasa dilakukan, tapi menjadikannya sebagai dalil perlu
penelitian yang lebih mendalam. Hal serupa akan diterangkan dalam
bab "Imam Mengeraskan Ucapan Amiin" setelah tiga belas bab lagi.

Benar, hadits Rafi' yang telah disebutkan pada kitab Al Mawaqit
(waktu-waktu shalat) menjelaskan bahwa mereka biasa berlomba
memanah setelah shalat Maghrib. Hal itu menunjukkan bahwa mereka
membaca surah yang pendek pada shalat Maghrib.

Adapun cara mengompromikan riwayat-riwayat yang ada dapat

dikatakan, bahwa beliau SAW terkadang memperpanjang bacaan pada

shalat Maghrib; baik untuk menjelaskan bolehnya hal itu atau karena

beliau mengetahui bahwa hal itu tidak memberatkan bagi makmum.
Sedangkan dalam hadits Jubair bin Muth'im, tidak ada dalil yang
menunjukkan bahwa yang demikian itu dilakukan berulang kali.
Adapun dalam hadits Zaid bin Tsabit terdapat isyarat ke arah itu
karena Zaid mengingkari perbuatan Marwan yang membaca surah-

surah pendek. Seandainya Marwan mengetahui bahwa Nabi SAW
senantiasa berbuat demikian, tentu ia akan menjadikannya sebagai

alasan untuk menolak pengingkaran Zaid. Akan tetapi nampaknya
Zaid tidak bermaksud agar Marwan terus-menerus membaca surah-
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surah yang panjang, bahkan yang beliau inginkan agar dia tidak
meninggalkannya seperti yang dilakukan Nabi SAW.

Lalu dalam hadits Ummu Fadhl terdapat isyarat bahwa beliau
SAW pada saat sehat membaca surah yang lebih panjang daripada Al
Mursalaat, karena dalam riwayat tersebut diberitakan bahwa Nabi
SAW membaca surah Al Mursalaat di saat sakit. Riwayat ini
membantah pernyataan Abu Daud bahwa hukum bolehnya membaca
surah-surah panjang telah dihapus, dimana Abu Daud mengiringi
hadits Zaid bin Tsabit dari jalur Urwah bahwa beliau (Urwah) biasa
membaca surah-surah pendek pada shalat Maghrib. Abu Daud
berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang terkandung dalam
hadits Zaid tidak berlaku lagi (mansukh)." Tapi dia tidak menjelaskan
sisi mana yang mengindikasikan penghapusan tersebut. Seakan-akan
ketika Abu Daud melihat Urwah sebagai perawi hadits tersebut
melakukan sesuatu yang berbeda dengan kandungan riwayatnya, maka
dia beranggapan bahwa Urwah telah mengetahui dalil yang
menghapus hadits Zaid. Namun pendapat ini lemah. Bagaimana
mungkin klaim bahwa hadits Zaid sudah tidak berlaku sementara
Ummu Fadhl berkata, "Rasulullah SAW melakukan shalat terakhir
bersama mereka dengan membaca surah Al Mursalaat."

Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab Shahih-nya, "Ini termasuk
perbedaan yang diperbolehkan, yaitu bagi orang yang shalat Maghrib
maupun shalat-shalat lainnya untuk membaca surah yang ia sukai.
Hanya saja apabila ia menjadi imam, maka dianjurkan meringkas
bacaan seperti yang telah dijelaskan." Pernyataan ini lebih tepat
daripada perkataan Al Qurthubi, "Keterangan yang disebutkan dalam
Shahih Muslim dan yang lainnya tentang membaca surah-surah yang
panjang dalam shalat, padahal dalam praktiknya yang dibaca dalam
shalat tersebut adalah surah-surah yang pendek atau sebaliknya, maka
riwayat-riwayat tersebut harus ditinggalkan."

Sementara Ath-Thahawi menyatakan bahwa ketiga hadits
tersebut tidak menunjukkan adanya upaya untuk memperpanjang
bacaan, karena tidak tertutup kemungkinan apabila beliau SAW
membaca sebagian surah saja. Ath-Thahawi menguatkan argumentasi
ini dengan riwayat yang dinukil melalui Husyaim da.'i Az-Zuhri dalam
hadits Jubair dengan lafazh, "Aku mendengar beliau mengucapkan
'inna adzaaba rabbika lawaaqi'(Qs. Ath-Thuur(52): 7) Ath-Thahawi

FATIIT'L BAARI - 495



melanjutkan, "Di sini dia mengabarkan bahwa yang didengar dari
surah tersebut hanyalah ayat ini saja." Namun pernyataan "hanyalah
ini saja" tidak ada dalam konteks hadits tersebut, di samping bahwa
riwayat Husyaim dari Az-Zuhri dianggap sebagai riwayat yang lemah.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa beliau SAW
membaca surah tersebut secara keseiuruhan.

Dalam riwayat Imam Bukhari dalam .pembahasan tentang
..Tafsir,,disebutkan, fp: if> CIi :y t r:si ,;iaur4;iJ, e,V'e
1" e s's- <o|t*:i\ !.e ,ti 1i,i';rir e ii :g f ',4(,qm

mendengar beliau membaca pctda shalat Maghrib surah Ath-Thuur,
dan ketika sampai pada ayat ini "am khuliquu min ghoiri syai'in om
humul khaaliquun" hingga perkataannya "ol mushaithiruun"
(Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang
menciptakan diri mereka sendiri... hingga perkataannya... yang
berkuasa) (Qs. Ath-Thuur(52): 35-37) hampir-hampir hatiku
melayang).

Hal senada dinukil oleh Al Qasim dari Al Ashbagh. Dalam
riwayat Usamah dan Muhammad bin Amr disebutkan, *Aku

mendengar beliau membaca '):$, 1Yt t}UO ". Riwayat serupa

disebutkan oleh Ibnu Sa'ad seraya menambahkan, T Uir; 
"i;;rti.rr.;ir q *? (Aku pun memperhatikan bacaannya hingga aku

keluar dori masjid).

Ath-Thahawi menyatakan bahwa kemungkinan yang
disebutkannya terdapat dalam hadits Zaid bin Tsabit. Demikian juga
kemungkinan yang dikemukakan oleh Al l(haththabi. Tapi pernyataan
ini perlu dicermati, karena apabila beliau SAW membaca sebagian
dari surah tersebut, maka panjangnya sama dengan satu surah yang
pendek. Dengan demikian, pengingkaran Zaid terhadap Marwan tidak
mempunyai makna yang berarti.

Hadits Zaid telah diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari

bapaknya bahwa ia berkata kepada Marwan, q a'trit '.;)A Ul

,j1q'1"*t !o io' & l' J?3is O yri ?*' q,f )'
V ,#'jr ui 

jrrlli(Sesungguhnya engkau meringkas bacaan poda
'i:

{
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dua rakaat shalat Maghrib. Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW
biasa membaca surah Al A'raaf di kedua rakaat sekaligus).
(Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Kemudian terjadi perbedaan riwayat Hisyam mengenai sahabat
yang menukil riwayat ini. Yang akurat dari Urwah bahwa ia adalah
Zaid bin Tsabit. Sementara kebanyakan perawi menyatakan, Hisyam
dari Zaid bin Tsabit atau Abu Ayyub. Dikatakan pula berasal dari
Aisyah, seperti dikutip oleh An-Nasa'i dengan menyebutkan matan
(materi) hadits saja tanpa menjelaskan kisahnya.

Al Khaththabi dan selainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil
bahwa waktu shalat Maghrib berlangsung hingga syalaq (mega merah
di arah barat) hilang. Tapi pernyataan ini perlu dikaji kembali, karena
mereka yang mengatakan bahwa shalat Maghrib memiliki satu waktu
tidak membatasinya dengan bacaan tertentu. Bahkan mereka tidak
membolehkan mengakhirkan shalat Maghrib dari awal terbenamnya
matahari, tapi boleh memperpanjang bacaan meski mega merah telah
hilang.

Al Muhib Ath-Thabari menanyakan pendapat ini. Sebelumnya
Al Khaththabi telah menyatakan bahwa hendaknya seseorang
melakukan satu rakaat shalat Maghrib di awal waktunya, kemudian ia
boleh memperpanjang sisa rakaatnya meskipun mega merah telah
hilang. Namun kelemahan pernyataan ini sangat jelas, sebab
melakukan sebagian shalat di luar waktunya dengan sengaja termasuk
perbuatan yang dilarang. Meskipun diperbolehkan, namun apa yang
dinukil dari Nabi SAW tidak boleh dipahami seperti itu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud surah-surah Al
Mufashshal, meskipun mereka sepakat bahwa akhir surah Al
Mufashshal adalah surah terakhir dalam Al Qur'an. Apakah surah-
surah Al Mufashshal dimulai dari surah Ash-Shaaffaat, Al Jaatsiyah,
Al Qitaal (Al A'laa), Al Fath, Al Hujuraat, Qaaf, Ash-Shaff, Tabaarak
(Al Mulk), Sabbihismarabbikal a'laa, atau Adh-Dhuhaa, hingga surah
terakhir dalam Al Qur'an. Kebanyakan semua pendapat yang ada
terkesan ganjil.

Dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab pendapat-pendapat tersebut
diringkas menjadi empat, sesuai urutan di atas kecuali yang pertama
dan yang keempat. Adapun pendapat yang pertama, ketujuh dan
kedelapan dinukil oleh Ibnu Abi Shaif Al Yamani. Sedangkan
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pendapat keempat dan kedelapan dinukil oleh Ad-Dazmari dalam
kitab .Syarh Tanbiih. Pendapat kesembilan dinukil oleh Al Marzuqi
dalam syarah-nya. Sementara Al Khaththabi dan Al Mawardi menukil
pendapat kesepuluh. Namun yang paling tepat adalah dimulai dari
surah Al Hujuraat seperti disebutkanTs oleh An-Nawawi.

Lalu Al Muhib Ath-Thabari menukil satu pendapat yang ganjil,
yaitu bahwa yang dimaksud dengan Al Mufashshal adalah seluruh Al
Qur'an. Adapun yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi melalui jalur
Zararah bin Aufa, dia berkata, "Abu Musa telah membacakan
kepadaku surat Umar yang ditulis kepadanya, 'Bacalah akhir Al
Mufashshal pada shalat Maghrib, dan akhir Al Mufashshal adalah
surah 'lam yakun' hingga akhir Al Qur'an." Pernyataan ini bukanlah
penafsiran permulaan surah-surah Al Mufashshal, bahkan ia adalah
penafsiran akhir Al Mufashshal itu sendiri. Hal ini menunjukkan
bahwa awal Al Mufashshal adalah sebelum itu.

100. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Isya'

lljrr ittt $11i'j i;;Jiti;) ,sri'€ |4b ilu 
et, eri *

; 20

& r6t G.i'arL'#- iJu:'i'.i'^*
.;ai ;; Ar'ti Jt3i )n

766. Dari Abu Rafi', dia berkata, "Aku shalat Isya' bersama
Abu Hurairah, beliau membaca 'idzas-samoa'un syaqqat ', lalu beliau
sujud. Aku bertanya kepadanya, maka dia berkata, 'Aku telah sujud di
belakang Abu Al Qasim SAW, maka aku akan senantiasa sujud -saat
membacanya- hingga aku bertemu dengannya."

7E 
Pernyataan ini perlu dianalisa kembali, dan yang tepat adalah dimulai dari surah Qaaf

sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Halar sendiri pada pembahasan mendatang. lni didukung
oleh hadits Aus bin Hudzaifah tentang pembagian Al Qur'an oleh sahabat. (Diriwayatkan oleh
lmam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya). Wallahu a'lam.
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767. Dari Adi, dia berkata, "Aku mendengar dari Al Barra'
bahwa Nabi SAW berada dalam suatu perjalanan (safar), maka beliau
membaca surah 'l{attiini llazzaituun' pada shalat Isya' dalam salah

satu dari dua rakaatnya".

Keterangan Hadits:

(Bab mengeraskan bocaan dalam shalat Isya'\. Imam Bukhari
mendahulukan bab tentang mengeraskan bacaan daripada bab tentang
menetapkan adanya bacaan, berbeda dengan yang ia lakukan ketika
shalat Maghrib kemudian Subuh, dan yang beliau lakukan sehubungan
dengan shalat Maghrib lebih tepat. Kemungkinan perubahan di tempat
ini bersumber dari sebagian penyalin naskah.

'd ',ii (aku bertanya lcepadanya) Maksudnya, tentang sujud

tersebut, yakni aku bertanya kepadanya tentang hukumnya. Pada

riwayat berikut disebutkan, "Aku bertanya, 'Apakah ini'."

ti y nJt ,-k e6t 'fr( 
'& (di belakang Abu Al Qasim

SAn.Yakni ketika shalat. Dengan pengertian ini sempurnalah sikap
Imam Bukhari yang berdalil dengan hadits ini untuk bab di atas dan
yang sesudahnya. Namun hal itu dikritik sebab sujudnya, karena

membaca surah tersebut bisa saja di dalam shalat dan bisa pula di luar
shalat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Ibnu Manayyar berkata, "Hadits ini tidak dapat dijadikan alasan

untuk membantah Imam Malik yang memakruhkan sujud sahwi dalam
shalat fardhu, yakni dalam riwayat masyhur dari beliau. Sebab

perbuatan ini tidak berasal langsung dari Nabi SAW (tidak marfu"l;'
Sepertinya Ibnu Manayyar mengabaikan riwayat Abu Al Asy'ats dari
Mu'tamir melalui sanad ini yang diriwayatkan lbnu Khuzaimah

dengan lafazh, 14. 'ri-ig-fir g.i ',* 
"*Uku 

shalqt di belakang

Abu Al Qasim, dan beliau sujud saat membaconya).
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Demikian juga diriwayatkan oleh Al Jauzaqi melalui jalur Zaid

bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dengan lafazh, p-At g.i t "**! 'rij.i (Aku shalat bersama Abu Al Qasim lalu beliau sujud soat

membacanya).

101. Membaca Ayat Sajdah dalam Shalat Isya'

itl-'lt 61y?j -,:.-stil) 
eri e'4b :Jv g\ €ri'* f.J e

rud, e;i';* Art'# 'ju t,ii v :'a!' :t* 1k"rr.ir

.lai ;zAr'#i Jti),t *'ry dt ob
768. Dari Bakar bin Abi Rafi', dia berkata, "Aku shalat Isya'

bersama Abu Hurairah, lalu dia membaca'idzaassomao'un syaqqat
(apabila langit terbelah)'. Maka dia sujud, lalu aku bertanya, 'Apakah
ini?' Abu Hurairah berkata, 'Aku telah sujud dengannya (ayat
tersebut) di belakang Abu Al Qasim SAW, maka aku akan senantiasa
sujud -saat membacanya- hingga aku bertemu dengannya'."

Pembahasan mengenai hal 'ini telah diterangkan terdahulu,
begitu pula tentang sanadnya.

1. o r, r c .,P dt
.t . 7 t c .l.f>l l:e V)

102. Bacaan Dalam Shalat Isya'

:'Jv ab rtt I, ir;t 'r; -e i
:. .b,,. t,. l.'. .1. -.:ry' ql Qp)\: ,.l-dr) t* *s

, . czqyf
.t

dli .tJr

l',.-olto .2c. .,ol
oet| tt y "t' r/^->l

769. Dari Adi bin Tsabit, dia mendengar Al Barra' RA berkata,
"Aku mendengar Nabi SAW membaca 'wat-tiin wazoituun' pada
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shalat Isya', aku tidak pemah mendengar seorang pun yang lebih baik
suara atau bacaaannya daripada beliau."

Pembahasannya telah disebutkan. Adapun lafazh "aku tidak
pernah mendengar seorang pun yang lebih baik suara atau bacaannya

daripada beliau", akan diterangkan pada bagian akhir pembahasan

tentang 'oTauhid".

103. Memperpanjang (Bacaan) Dalam Dua Rakaat Pertama
dan Menghilangkan Pada Dua Rakaat Terakhir

i:;t 'i 4e 'u* :Ju'n,jllt y' * i f {* a,i r
Ei ii :Jti' .$2)t' ;?,'A F j r* ;a'lti) e iu,,Su,,,.

|* i u. Li.Gr u, ii r, ,G;!i e tri, r\; €'iit
&'tf +,p,:sri'-,:"b,Jv .'&': * ilt* yt);,

+
' 770. Dari Abu Aun, dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin

Samurah berkata bahwa Umar berkata kepada Sa'ad, 'Sungguh
mereka telah mengadukanmu mengenai segala sesuatu hingga urusan
shalat'. Sa'ad berkata, 'Adapun aku memperlama (bacaan) dalam dua
rakat pertama dan menghilangkan pada dua rakaat kedua, aku tidak
akan mengurangi perbuatan yang di dalamnya aku mengikuti shalat
Rasulullah SAW'. Umar berkata, 'Engkau berkata benar. Demikianlah
dugaan kami terhadapmu, atau dugaanku terhadapmu'."

Keterangan Hadits:

(Bab memperpanjang (bacaan) dalam dua rokaat pertama)
Yakni ketika shalat Isya'. Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa'ad,
dan pembahasannya telah dijelaskan pada bab "Kewajiban Membaca".
Adapun konteksnya dengan judul bab di atas, mungkin sebagai isyarat
terhadap salah satu dari dua riwayat tentang lafazh "Dua shalat Isya'
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atau Shalat senja"' dan mungkin pula menyebutkan shalat lsya'

dengan shalat Zhuhur dan e'tiur' karena semuanya termasuk shalat

empat rakaat-

104. Bacaan Dalam Shalat Fajar (Subuh)

Ummu Salamah berkata' 'Nabi SAW membaca surah Ath-

I huur.

i\1ii'*\i;i; ,;j * g'tui'a;';;J${Y'- / )b ;
" f',, i'-: 'i' -'^ ^'i:. oi\r ?- l:t'ok i;w '>t12! 6's'*

'.W$ ,ifut'Ji'i',*

.)Fu,*', f drt 'b dt'ri '-n:i) iiuv1

c*

Jy'#;t';6 tli,r-r-1 'ri ;5s'1t e"i'o6's

771. Dari Sayyar bin Salamah' dia berkataa .'Aku 
masuk

bersama bapakku *Jti*uiAbu Barzah Al Aslami' Ialu kami bertanya

kepadanya t."t"ni^^*Ji'-;"kj' .sfalat' 
maka beliau berkata'

.BiasanyaNabiSAw,t,ututZhuhurketikamataharitergelincir,shalat

Ashar ketika ,rr.o,*g- kembali ke penghujung Madinah, sementara

matahari masih b;;;*"' dan aku lupa apa yang' dikatakannya

tentang shalat M";;tib-' b'liu" tidak ieduli mengakhirkan shalat

Isya' hinggu ..p.n?*u *d"rn, iiaak,lnenYukai tidur sebelumnya dan

tidak pula u.ruin"a'iJ-;1;;;-t"sudahnva' Beliau shalat Subuh' lalu

seseorang berbalik (pulang) dan mengetahui orang yang duduk di
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sampingnya. Beliau membaca pada kedua rakaat (shalat Subuh) atau

pada salah satunya antara enam puluh hingga seratus ayat' ."

,ii :*',F €.,'J;" ^* rtt q1i;:;6i * fi :* *
,?" 

"Li 
t;', ,€-*i *', & fir ob ilt J;, \Ai a

';,'16'.>\;'o{.1 -:r;i lf itil JLri e',:11 ;{* t*i
772. Dari Atha' bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA berkata,

"Pada setiap shalat ada yang dibaca, apa-apa yang diperdengarkan
oleh Rasulullah SAW kepada kami, maka kami pun memperdengar-
kannya kepada kalian, dan apa-apa yang tidak diperdengarkannya
kepada kami, maka kami juga tidak memperdengarkan kepada kalian,
meskipun engkau tidak melebihkan dari membaca ummul Qur'an (Al
Faatihah) niscaya telah mencukupi bagimu. Adapun apabila engkau
melebihkan darinya, maka itu lebih baik".

Keteranean Hadits:

;ku,'*3 P fr' e'4,i? ,a;r, ii uirii (rmmu satamah

berkaia, "Nabi i,lW membaca surah Ath-Thuur."). Pembahasannya
akan dijelaskan pada bab berikutnya.

o;t'hlt c;'1fi Qentang waktu shalat) Dalam riwayat selain Abu

Dzar disebutkan ot:jLl (shalat-shalat), maksudnya adalah shalat-

shalat fardhu. Pembahasan mengenai hadits Abu Barzah telah
disebutkan dalam pembahasan tentang Al Mawaqi, (waktu-*fJu
shalat). Adapun perkataannya di tempat ini \i #"jt e fj; oti t
y{t dli$,J fi.6 tl'ir.r-l (Dan beliau membacq pada kedua rakaat

(shalat Subuh) atau pada salah satunyq qntara enam puluh hingga
seratus), yakni enam puluh sampai seratus ayat. Keterangan tambahan
ini hanya dinukil oleh Syu'bah dari Abu Al Minhal, sedangkan unsur
keraguan yang ada di dalamnya bersumber darinya.
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Dalam riwayat Ath-Thabrani disebutkan tentang ukuran
lamanya ayat yang dibaca, yaitu seperti surah Al Haaqqah dan

semisalnya. Jika dikatakan yang demikian itu dibaca pada dua rakaat

sekaligus maka ini sesuai dengan hadits lbnu Abbas bahwa beliau

membaca surah"tanziil as-sajdah" dan'hal ataa 'alal insaan" pada

shalat Subuh di hari Jum'at. Adapun apabila dikatakan bahwa ukuran

tersebut dibaca pada setiap rakaat, maka sesuai dengan hadits Jabir bin

Samurah yang diriwayatkan lmam Muslim bahwa beliau membaca

surah Qaaf dalam shalat Subuh. Dalam salah satu riwayat beliau

disebutkan, "surah Ash-Shaaffaat". Pada riwayat lain yang

diriwayatkan oleh Al Hakim disebutkan, "surah Al Waaqi'ah".

Seakan maksud lmam Bukhari menyebutkan hadits Ummu
Salamah dan Abu Barzah di bab ini adalah untuk menjelaskan dua

keadaan; yaitu safar (bepergian) dan mukim. Setelah itu lmam

Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang tidak mensyaratkan

ukuran tertentu.

ti- r,rb S C (Dalam setiap shalat ada yang dibaca). Dalam

riwayat Al Ashili disebutkan, l'1: 1fo*i membaca), dan ini berarti

riwayatnya berstatus mauquf. Demikian juga telah dinukil oleh
mereka yang riwayatnya telah kami sebutkan, kecuali Habib bin Asy-
Syahid, dimana ia meriwayatkan langsung dari Nabi SAW dengan

lafazh a'trra. lli:jtb 1 (Tidak ada sialat kecuali dengan bacaan). Hal

serupa dikutip oleh [mam Muslim melalui riwayat Abu Usamah. Ad-
Daruquthni mengkritik sikap lmam Muslim dengan mengatakan,

"sesungguhnya riwayat akurat dari Abu Usamah adalah mauquf (tidak
sampai pada Nabi SAW), seperti diriwayatkan oleh murid-murid tbnu

Al Juraij. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari

Yahya Al Qaththan dan Abu Ubaidah Al Haddad, keduanya dari

Habib dengan jalur mauquf. Kemudian diriwayatkan oleh Abu

Awanah melalui jalur Yahya bin Abi Al Hajjaj, dari Ibnu Al Juraij,

sama seperti riwayat kebanyakan perawi, hanya saja di bagian

akhirnya ada tambahan, :4t !*,",ltl,'oy'*, | ,J'fr T 
1 (Aku

mendengar beliau mengatakan 'Tidak ada shalat kecuali dengan

membaca surah Al Faatihal2. "). Secara lahiriah, kata Ibnu Juraij

'Aii;j (aku mendengar beliau) maksudnya yaitu Nabi SAW, sehingga

5O4 - FATHUL BAARI



hadits tersebut adalah hadits morfu' (langsung dari Nabi sAw),
berbeda dengan kebanyakan perawi.

Lalu lafazh tb Ari 6j (i,.J";i d (apa_apa yang beliau
perdengarkan kepada kami dan opa-apa yang tidak criperdengorkan
kepado kami), memberi asumsi bahwa semua yang disebutkan
diterima dari Nabi sAw, sehingga semua riwayat masuk dalam
hukum morfu'.

\i i 
';:1j (meski engkou tidak melebihkan) Konteks kalimat

adalah untuk orang kedua tunggal, dan ini dijelaskan oleh riwayat
Imam Muslim dari Abu Khaitsamah dan Amr An-Naqid dari Ismail,
iii S'01 ,|y; ii')ui lSeorang laki-laki berkota kepadanya, ,,Meskipun

aku tidak melebihkan"). Demikian pula riwayat Muhammad dari
Musaddad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) yang dikutip oleh
Al Baihaqi. Abu Ya'la memberi tambahan pada bagian awalnya dari
Abu Khaitsamah melalui sanad ini, ':):rr3 Ui tlb ,'JU r;6t tji rit

i"tla.'* Y ei ,'iil tti. tt'JJ',(Apabila engkau menjadi imam, maka
ringankanlah. Jiko engkau shalat sendirian maka panjangkan
sebagaimano yong engkau kehendaki, dan pada setiap shalat ada
bacaan). (Al Hadits).

' oo. .11
.rr * (maka hal itu lebih baik) Dalam riwayat Habib Al

Mu'allim dikatakan, P1'#(mako itu lebih utama).Dalam hadits ini
terdapat keterangan bahwa barangsiapa yang tidak membaca surah Al
Faatihah, maka shalatnya tidak sah. Ini merupakan penguat hadits
Ubadah yang telah disebutkan. Di samping itu, terdapat pula
penjelasan tentang disukainya membaca surah atau ayat selain Al
Faatihah pada shalat Subuh, shalat Jum'at serta pada dua rakaat
pertama shalat-shalat lainnya. Inilah pendapat mayoritas ulama.
Bahkan telah dinukil riwayat shahih dari sebagian sahabat bahwa
hukumnya adalah wajib, seperti yang telah disebutkan dari utsman
bin Abi Al Ash. Pendapat inilah yang diikuti para ulama madzhab
Hanafi serta Ibnu Kinanah dari madzhab Maliki. Kemudian Al eadhi
Al Farra' Al Hambali menukil dalam kitab syarh Ash-shaghir dari
Imam Ahmad. Pendapat lainnya mengambil makna lahiriah hadits
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Abu Hurairah, yaitu disukai membaca surah atau ayat ayat selain Al

Faatihah pada semua rakaat, wallahu a'lam'

105. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Fajar

tt; *, * dJt ,-k 4O utlr ir.,'r'cb :a*- i'lYt
'lPu'ri3

ummu Salamah berkata, "Aku Thawaf di belakang Manusia

sedang Nabi shalat dan membaca surah Ath-Thuur'"

y ilt J:"'4t'pUr ilu t;4b i:r *7) {G i !t* -*t; ,y .j', 9* 9; J\u:G *:r'ii*," €*',
C#t';;';'nskt W +'rl't'1;3r f ;:t *Qt
'r-:u')?);3r ;* ,;'t C;.',F $w t,(} 6 rit- g'; i\
,i* i:; .tY ,tfut ,r i: "&'J6 t':rju ' i-i';Jr rliG

;j'&'Ju ,S:rlt r.ii, r, ti-bu 616t f'r\i 3:6 tifv
,i:r',;1, ,iLuW';J ftr'; Jt.,rt"o.:J)l u';v .:a; f(J 9. e"

^^;;\J;}j'bs* 9; S\i:G M.'*i *3 ia i:r
tje 

on ^isr, *'{;*'i tr:3,r ,-t\'4)r f;; 63 ,;jti>a
-'t U>,tlu', e'; J\tb', t'dfi 4jt * G3'&
1,.;i 6., tp ,{, n tL-v xe'St J\ ey"\?, \f,'.i ry q
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P*l ofr' jt(j, t lirr
.J';G

773. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berangkat
bersama sejumlah sahabatnya menuju ke pasar Ukazh, dan telah
dihalangi antara syetan dengan berita dari langit, lalu dikirimkan
untuk mereka bola api. Syetan kembali kepada kaumnya, maka
mereka berkata, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Telah
dihalangi antara kita dengan berita dari langit, dan dikirim bola api
kepada kita'. Mereka berkata, 'Tidaklah dihalangi antara kalian
dengan berita dari langit kecuali karena sesuatu telah terjadi.
Bertebaranlah kalian di bagian timur dan barat bumi, perhatikanlah
apa yang telah menghalangi antara kalian dengan berita dari langit".
Maka, merekapun berangkat dan sebagiannya bergerak menuju
Tihamah ke arah Nabi SAW yang saat itu berada di suatu kebun
sedang menuju pasar Ukazh, dan beliau sedang shalat Fajar
mengimami para sahabatnya. Ketika mereka (syetan) mendengar

[bacaan] Al Qur'an, mereka pun memperhatikannya lalu berkata,
'Demi Allah, inilah yang menyebabkan dihalanginya antara kalian
dengan berita'dari langit'. Ketika kembali kepada kaumnya, mereka
mengatakan, 'Wahai kaum kami sesungguhnya kami telah
meniengarkan Al Qur'an yang menakjubkan. (YanS) memberi
petunjuk kepado jalan yong benar, lalu komi beriman kepadanya. Dan
kami benar-benar tidak akan mempersekutukan seorong pun dengan
Tuhan kami'. (Qs. Al Jin(72): l-2). Maka Allah menurunkan kepada
Nabi-Nya SAW, 'Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku', hanya
saja yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin."

t4'&'t'tigety ilt,k eti;:Jv uA ir f
,'lli;i ut );, ,r,5.:tk ''r)) ,U C: ,:tt t1'9

$

. (4j.-.>

774. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW membaca apa-
apa yang diperintahkan, dan diam pada tempat yang diperintahkan.
'Dan tidaklah Tuhanmu lupa'. (Qs. Maryam(19): 6a) 'Sungguh telah

,rrf 'b>'*, * ;ut Jt"
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adu padu diri Rasulullah taulodan yang baik hagi kumu'. " (Qs. Al
Ahzaab(33):21)

Keteransan Hadits:
(Bab mengerasktn bucaan saal shalat Subuh) Pada riwayat

selain Abu Dzar dikatakan "shalat Fajar", ini sesuai dengan judul bab

terdahulu. Sedangkan riwayat Abu Dzar sepertinya mengisyaratkan
bahwa shalat ini diberi nama keduanya (shalat Subuh dan shalat
Fajar).

'* 
?i d621u**u Salamah berkata... dan seterusnya) Imarn

Bukhari menyebutkan beserta sanadnya di bab "Thawafnya Wanita"
dalam pembahasan tentang "haji" melalui riwayat Malik, dari Abu Al
Aswad, dari Urwah, dari Zainab, dari ibunya Ummu Salamah, dia

berkata, :Jtii ;b| V.'oi'ai - ;l;3i J *j yht & 4t J\b'F3
,p- *i f in' & 4,i,i+ t;t; ,i6 '6rt cJil ,tir;tr't e'*

(Aku mengadu kepada Nabi SAW bahwa aku mengaduh sakit -yakni
ict sedang menderita sakit- makn beliau bersabda, "ThawaJlah engkau
di belakang manusia dengan menaiki kendaraan." Ia berksta, "Aku
pun thawaf saot itu, sedang Nabi SAW shalat. "). (AI Hadits). Di sini
tidak dijelaskan bahwa shalat yang dilakukan saat itu adalah shalat
Subuh. Namun hal ini dapat diketahui dalam riwayat lain yang akan
disebutkan setelah enam bab kemudian, melalui jalur Yahya bin Abi
Zakaria Al Ghassani, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya dengan

lafazh, ei; P.'ol:ar c.;ili rst,sus(Beliau bersabda, "Apabila

qomat untuk shalat Subuh telah dilakuksn maka thawaflah...").
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Ismaili melalui riwayat
Hassan bin lbrahim dari Hisyam.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur
Ibnu Wahab dari Malik, dan lbnu Lahi'ah, semuanya dari Abu Al

Aswad pada hadits ini, dia berkata, ,.'f\t :9t ei$'g1,Li6,1ta
[Ummu SalamahJ berkata "Dan beliau membaca pada shalat Isya'
yang akhir. "). Riwayatnya termasuk syadz (ganjil). Saya kira lafazh
yang diketengahlian adalah lafazh riwayat Ibnu Lahi'ah, sebab lafazh
riwayat Ibnu Wahab telah diriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa'
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dari Imam Malik, tanpa menentukan shalat yang dimaksud,

sebagaimana diriwayatkan oleh semua murid Imam Malik. Hal ini

diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni melalui jalur-jalur yang sangat

banyak. Di antaranya riwayat Ibnu Wahab di atas.

Bila hal ini telah jelas, maka riwayat Ibnu Lahi'ah tidak dapat

dijadikan hujjah bila tidak didukung oleh perawi lain. Lalu bagaimana

afabila riwayatnya berbeda dengan perawi yang lain? Berdasarkan hal

ini ditetanui jawaban atas kritikan yang dinukil oleh Ibnu At-Tin dari

sebagian ulama madzhab Maliki yang mengingkari bahwa shalat yang

dimaksud adalah shalat Subuh. Mereka mengatakan, "Dalam hadits

tidak ada keterangan yang menjelaskannya. Untuk itu lebih baik jika

dikatakan bahwa shalat tersebut adalah shalat Sunah, karena thawaf

tidak boleh dilakukan apabila imam sedang melakukan shalat fardhu."

Pernyataan ini merupakan penolakan terhadap hadits shahih tanpa

alasan yang dapat diterima. Bahkan dari hadits ini diperoleh

kesimpulan bolehnya melakukan apa yang dia katakan terlarang.

Bahkan dari hadits ini diperoleh perincian sebagai berikut;

apabila orang yang thawaf itu lewat di depan orang-orang yang sedang

melaksanakan shalat, maka hendaknya dilarang atau dicegah.

Sedangkan apabila ia tidak lewat di depan mereka, maka hal itu
diperbolehkan. Adapun apa yang dilakukan ummu Salamah adalah

kondisi yang kedua, karena ia thawaf di belakang shaf (barisan) shalat'

Melalui hadits ini disimpulkan bahwa shalat jamaah bukanlah

kewajiban individual, kecuali apabila dikatakan bahwa Ummu

Salamah saat itu sedang sakit sehingga diberi keringanan untuk tidak

turut shalat berjamaah, atau dikatakan kewajiban tersebut khusus bagi

laki-laki. Pembahasan selanjutnya akan disebutkan pada pembahasan

tentang "haji".

Ibnu Rasyid berpendapat, "Dalam hadits Ummu Salamah tidak

ada teks yang mendukung judul bab, yaitu tentang mengeraskan

bacaan, kecuali apabila hal itu dipahami melalui metode istimbath

(kesimpulan hukum). Sebab, perkataan Ummu Salamah 'Aku thawaf

di belakang manusia' berkonsekuensi bahwa Nabi membacanya

dengan bacaan yang keras. Begitu juga karena ia tidak mungkin

mendengar bacaan dari belakang, kecuali apabila bacaan tersebut

dikeraskan." Ibnu Rasyid juga mengatakan, "Dari hadits ini dapat
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disimpulkan tentang bolehnya menggunakan lafazh'membaca',
padahal yang dimaksud adalah' mengeraskan bacaan'."

Selanjutnya lmam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas

tentang kisah jin yang mendengar Al Qur'an. Pembahasannya akan

dijelaskan di tempatnya pada bagian tafsir. Sedangkan mengenai pasar

Ukazh akan diterangkan pada pembahasan tentang "Haji" dari syarah

hadits Ibnu Abbar, {uqjr 9t?i q fiJ;b U€lUkazh termasuk salah

satu pasar jahiliyoh). (Al Hadits).

Adapun konteks hadits tersebut di tempat ini dapat kita ketahui

dari lafazh i! rjl;-t ot"pr fr,.;6 ,4t a'lb ".vb\ ntl;'6'1 6on

beliau sedang sholat fajar mengimami para sahabatnya. Ketika

merekn mendengar Al Qur'an, mereka pun memperhatiknnnya),

dimana hal ini sangat jelas menyatakan bahwa bacaan saat itu

dikeraskan. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, (/

'€. on'J$ (V,i:rl€ 63)'tiq&i7(q*'t y 
^fur i; u"lr

(i:; "r';'i oil' )ri e (Nabi SAW membaca opa-apq yang

diperintahkan, berdiam pada tempat yang diperintahknn. "Don

tidaklah Tuhanmu lupa". "sungguh telah ada pada diri Rasulullah

tauladan yang baik bagi kamu.").

Letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah penggunaan

lafazh,.membaca" delgan maksud "mengeraskan bacaan". Hanya saja

yang menjadi persoalan apakah shalat yang dimaksud di sini adalah

shalat Subuh? Keterangannya dapat diketahui dari hadits sebelumnya.

Seakan beliau mengatakan, "Pernyataan global di tempat ini

dijelaskan secara rinci oleh hadits sebelumnya, sebab yang menjadi

objek pembicaraan pada keduanya hanya satu. Demikian yang

diisyaratkan oleh lbnu Rasyid."

Mungkin pula maksud lmam Bukhari mengakhiri bab-bab

tentang membaca dalam pembahasan shalat dengan hadits ini adalah

untuk menunjukkan bahwa yang menjadi dasar dan pegangan dalam

masalah tersebut adalah perbuatan Nabi SAW, dan tidak sepantasnya

bagi seseorang untuk merubah apa yang dilakukan beliau SAW'

Al Ismaili berkata, "Penyebutan hadits Ibnu Abbas di tempat ini

menyalahi bacaan yang ditetapkan dalam shalat, karena madzhab lbnu

t-
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Abbas adalah tidak membaca (surah) dalam shalat-shalat sirriyah."
Perkataan ini dijawab bahwa hadits yang disebutkan oleh Imam
Bukhari tidak menerangkan tentang tidak membaca [surah] dalam
shalat sirriyah. Adapun Ibnu Abbas terkadang ragu-ragu dalam hal
ini. Kadangkala ia menafikan bacaan, dan barangkali ia pernah pula
menetapkan adanya bacaan.

Keterangan dari Ibnu Abbas yang menafikan bacaan (surah)
pada shalat-shalat sirriyah diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang
lainnya melalui Abdullah bin ubaidillah bin Abbas dari pamannya,
bahwasanya mereka masuk menemuinya seraya berkata kepadanya,
tit '^);),JJ .I i,Ss r.bir,l$, d 

'r**, y ht .,r..r l, J'J,1')is',y
t,'qi v'{ t:r'y?, r* ok,J}li 'u'} ri; ,Jri t* e'i;j-Qapakah

Rasulullah sAW membaca [surahJ pada shalat zhuhur dan Ashar?
Beliau berkata, "Tidak." Dikatakan, "Barangkali beliau membaca
dalam hatinya. " Dia berkata, " lni lebih buruk dari yang perlama,
beliau adalah hamba yang diperintah untuk menyampoikan apa yang
dipe r int ahkan ke padanya. ").

Adapun keterangan dari Ibnu Abbas yang menunjukkan
keraguannya telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Ath-Thabari
dari riwayat Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, 6

n'il .bit, Pt etA *, * ht * it S'r, okiar\i ltku tidak
tahu apakah Rasulullah sAW membaca pada shalat Zhuhur dan
Ashar atau tidak membaca).

Keterangan bahwa Rasulullah sAw membaca pada kedua shalat
tersebut telah dinukil oleh Khabbab dan Abu Qatadah serta selain
keduanya seperti yang telah dijelaskan. Riwayat mereka harus lebih
dikedepankan daripada riwayat-riwayat yang menafikannya, terlebih
riwayat yang masih diragukan. Seakan-akan Imam Bukhari
menyebutkan hadits di atas untuk mengalahkan hujjah Ibnu Abbas,
sebab di sini Ibnu Abbas berhujjah dengan firman Allah SWT,
"Sungguh telah ada pada diri Rasulullah taudalan yang baik bagi
kamLl'. Untuk itu dikatakan kepadanya (Ibnu Abbas), bahwa
Rasulullah sAw telah terbukti membaca dalam kedua shalat tersebut,
maka kamu juga harus membaca. l4rallahu a,lam.
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Telah dinukil dari lbnu Abbas keterangan yang menetapkan

adanya bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar. Riwayat ini dinukil oleh

Ayyub dari Abu Al Aliyah Al Barra', dia berkata, "Aku bertanya

kepada lbnu Abbas, apakah beliau membaca pada shalat Zhuhur dan

Ashar?" Ibnu Abbas menjawab, "Dia di depanmu, bacalah darinya

sedikit atau banyak." (Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Ath-
Thahawi serta selain keduanya).

$i; i';,i ^1:t )r3,C ts oii 'r$ <*: oi:t o€ 6l loan

tidaHah Tuhanmu lupa -dan- sungguh telah ada bagi kamu pada diri
Rasulullah taula(lan yang baik). Al Khaththabi berkata, "Maksudnya

apabila Allah berkehendak untuk menurunkan penjelasan tentang

shalat hingga seperti Al Qur'an yang dibaca, niscaya Dia akan

melakukannya. Namun Allah tidak melakukan hal itu bukan karena

lupa, tetapi persoalan tersebut diserahkan kepada penjelasan Nabi-Nya

SAW, lalu disyariatkan untuk mengikutinya." Al Khaththabi juga

mengatakan, tidak ada perbedaan bahwa perbuatan Nabi SAW untuk

menjelaskan masalah yang mujmal (global) dalam Al Qur'an adalah

berindikasi wajib.

106. Mengumpulkan Dua Surah Dalam Satu Rakaat,

Membaca Akhir Surah, Satu Surah Sebelum Yang Satunya,
dan Membaca Bagian Awal Surah

' o t o 11
(dP-ilr) *', y *rt & Ut'ri t'.ilt /t yty *'f'+'s

;*. f3'si'osirls ;; f;;G 6 e #t e.
,,-,:
.^5 '9IJg

J, to.. ,
al.r-, 4iJrl

yPt €', ,|A, a zt ;h't :V. ;t*i i;s St rt
'*r-r,t'

* ri't
.O,
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^r';t; ;;'ri';L; *6r u,: Jrli o, ,.4Kiu '*L\i'G',
. ,ol a t

.t44|pr di alr f'r'; ( ,[_, ,.: \-.

.:iAt ,y i,r* 46t g: Jrrjli '€""^,i ',*.'r\ t:!i..- ;t f;',
. '-. ,. '-. ,o ,r," 

' "

,/ obr; 011.. ,,i-'ri ,13k, *,t ;,t-\'r'ri 
";la 

i;A js]
o . i, c

ottt Ltf )S :gS ,
Disebutkan dari Abdullah bin As-Sa'lb, iNubi ,O* ,.*bu.u

[surah] Al Mu'minuun pada shalat Subuh, hingga ketika menyebut
Musa dan Harun atau menyebut Isa beliau batuk lalu ruku'."

Umar membaca pada rakaat pertama seratus dua puluh ayat dari
surah Al Baqarah dan pada rakaat kedua membaca surah Al Matsani.

Al Ahnaf membaca surah Al Kahfi pada rakaat pertama dan
membaca surah Yusuf atau Yuunus pada rakat kedua. Beliau
menyebutkan telah shalat Subuh bersama Umar RA, maka Umar
membaca keduanya (Surah Yuusuf dan Yuunus).

Ibnu Mas'ud membaca empat puluh ayat dari surah Al Anfaal,
dan pada rakaat kedua satu surah di antara surah-surah Al Mufashshal.

Qatadah berkata tentang seseorang yang membaca satu surah
pada dua rakaat, atau mengulang-ulang satu surah pada dua rakaat.
"Semuanya adalah Kitabullah."
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uy,. &'ii tf p;f 'o\V:Lrei v ,J,a, ,u?:rrr.ei wu
',-ti rgi'r'dSl V it o'r'j- rrlrs; '6*;'&f 'ol: ,|ii
u- :Jw'.dt i:?i *; y ilt J:"'":ttVei a; .';*'#'i
,ri *';,r**; tt')'altui ,r':s;t- i p'01 !rE* c ox
:ti;ii t^rl1.'aiL 1* .+i ;t,jui r-f.|F €.:rkt :y

a

.aLJt

774. Dari Anas bin Malik RA, bahwa seorang laki-laki dari
kalangan Anshar biasa menjadi imam di masjid Quba'. Setiap kali
membaca surah untuk mereka pada shalat, dia membaca "qul
huwallahu ahad'hingga selesai, kemudian membaca satu surah lain
bersamanya. Beliau melakukan hal itu pada setiap rakaat. Para sahabat
berbicara dengannya mengenai hal itu, mereka mengatakan,
"Sesungguhnya engkau memulai bacaan dengan surah ini, kemudian
engkau melihat bahwa ia tidak cukup bagimu hingga engkau
membaca surah lain. Entah engkau membacanya atau meninggalkan-
nya lalu membaca yang lain." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak akan
meninggalkannya. Jika kalian mau 3ku mengimami kalian seperti itu,
maka aku akan melakukannya. Namun jika kalian tidak senang, aku
akan meninggalkan kalian." Mereka melihat bahwa ia adalah orang
yang lebih utama di antara mereka, dan mereka tidak suka diimami
oleh orang lain. Ketika mereka didatangi oleh Nabi SAW, maka
mereka mengabarkan kepadanya tentang hal tersebut. Nabi SAW
bersabda, "lf/ahai fulan, apalcah yong menghalangimu untuk
melakukon opa yang dikatakan oleh sahabat-sahab(ttmu, dan apakah
yang menyebabkanmu senantiasa memboca surah ini pada setiap
raksat?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya aku
menyukainya." Nabi SAW bersabda, "Kecintaanmu kepadanya aknn
memasukkanmu ke dalam surga."
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,':U 
"lr J ',y1ie iu gt', uj'X i;vi') i. :* *

a;:'A At'q t*,je*', €#,'-t';^'i; -i; ilw
;t";*;i '#ii *, * ^itt';*'*;tttk ,lt iU;l,

.'^.5, .f C i)- ,,J1r;!t i ,;;
775. DaiAmr bin Uuout, dia berkata, "OUu mendengar Abu

Wa'il bin Murrah berkata, bahwa seorang laki-laki datang kepada
Ibnu Mas'ud dan berkata, 'Aku membaca surah Al Mufashshal tadi
malam dalam satu rakaat'. Ibnu Mas'ud berkata, 'Melantunkan bacaan
seperti melantunkan syair. Sungguh aku telah mengetahui surah-surah
serupa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW, beliau menggandeng di
antara surah-surah tersebut'. Lalu dia menyebutkan dua belas surah di
antara surah-surah Al Mufashshal, dan dua surahTe dalam setiap satu
rakaat".

Keterangan Hadits:

Bab ini mengandung empat persoalan. Adapun mengumpulkan
antara dua surah telah ditunjukkan oleh makna lahiriah hadits Ibnu
Mas'ud dan hadits Anas. Sedangkan membaca akhir surah disamakan
dengan membaca bagian awal surah, dimana letak persamaannya
adalah bahwa keduanya merupakan bagian surah. Mungkin juga
berdasarkan perkataan, "IJmar membaca seratus ayat surah Al
Baqarah". Lalu diperkuat oleh perkataan Qatadah, "semuanya adalah
Kitabullah". Adapun mendahulukan satu surah atas surah lain (yakni
menyalahi urutan surah dalam Al Qur'an) adalah berdasarkan hadits
Anas serta perbuatan Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Al Ahnaf.
Sedangkan membaca bagian awal surah adalah berdasarkan hadits
Abdullah bin As-Sa'ib dan hadits Ibnu Mas'ud.

t'fu' /t yty V it;:t (dan diseburkan dari Abdullah bin

Sa'ib) Yakni Ibnu Abi As-Sa'ib Ash-Shaifi bin Abid bin Abdullah bin
Umar bin Makhzum. Haditsnya disebutkan dengan sanad yang

" Pudu salah satu naskah terdapat tambahan, "Di antara surah-surah yang dimulai dengan haa
miim."
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lengkap (maushul) oleh Imam Muslim melalui jalur Ibnu Juraij. Dia
berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata

kepadaku, Abu Salamah bin Sufran dan Abdullah bin Amr bin Al Ash
serta Abdullah bin Al Musayyab Al Abidi telah mengabarkan.

semuanya dari Abdullah bin As-Sa'ib. Dia berkata, il,r ..rt 4t, *
ti* o"tjr;j ,/r, f t "v & q'ilt t')'t*;'#tt'al; &, &t *
€'j"ilJ, Pt f io' ,-J- 

'"nlr ooi -t& i.r1;i",* ,,* T: (Nabi

SAW shalert mengimami kami pada shalat Subuh di Makkah. Beliau
memulai bacaqn dengan surah Al Mu'minuun, hingga menyebut
"Musa wa Haruun" -alau menyebut Isa, Muhammad bin Abbad ragu
mengenai hal ini- beliau SAI( batuk, maka beliou ruku')."

Dalam salah satu riwayat disebutkan,lafazh €|i @ofo beliau

ruku') tidak dicantumkan. Adapun perkataannya "Ibnu Amr bin Al
Ash" merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian murid lbnu
Juraij. Kami telah meriwayatkannya dalam kitab Mushannaf
Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dimana dikatakan, "Abdullah bin Amr
Al Qari" dan inilah yang benar.

Kemudian terjadi perbedaan mengenai sanadnya dari Ibnu
Juraij. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari beliau, dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Abdullah bin As-Sa'ib yang dinukil oleh Ibnu Majah.
Sementara Abu Ashim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari
Muhammad bin Abbad, dari Abu Salamah bin Sufuan (atau Sufyan
bin Abi Salamah). Seakan-akan karena hal ini maka Imam Bukhari
menukilnya dengan lafazh "disebutkan" (yakni suatu lafazh yang

menunjukkan kelemahan riwayat- penerj.) namun sebenarnya
sanadnya dapat dijadikan hujjah.

Imam An-Nawawi berkata, "Kalimat'lbnu Al Ash' merupakan
kesalahan menurut para pakar hadits. Perawi di sini bukanlah
Abdullah bin Amr bin Ash, sahabat yang terkenal. Bahkan ia adalah
seorang tabi'in yang berasal dari Hijaz." Beliau berkata pula, "Pada
hadits ini terdapat keterangan bolehnya memutus bacaan dan
membaca sebagian surah, tapi Imam Malik tidak menyukainya
(makruh)."

Timbul suatu tanggapan bahwa yang tidak disukai Imam Malik
adalah memutuskan bacaan dengan sengaja, sementara dalam dalil ini
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secara lahiriah menyatakan beliau SAW memutuskan bacaannya
karena darurat, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak
pendapatnya. Demikian juga menjadi bantahan bagi mereka yang
menjadikannya sebagai dalil bahwa membaca sebagian ayat adalah
tidak makruh hukumnya berdasarkan lafazh "hingga menyebut'musa
dan harun' atau menyebut 'isa'," dimana kedua lafazh ini berada di
pertengahan ayat.

Hanya saja hukum makruh tersebut tidak dapat ditetapkan
kecuali berdasarkan dalil, sementara dalil-dalil yang memperbolehkan
perbuatan tersebut cukup banyak. Dalam hadits Zaid bin Tsabit telah
disebutkan bahwa Nabi SAW membaca surah Al A'raaf dalam dua
rakaat, tanpa menyinggung adanya kondisi darurat. Dalam kejadian ini
menunjukkan 

-bolehnya- membaca awal dan akhir surah.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu
Bakar Ash-Shiddiq bahwa beliau mengimami para sahabat saat shalat
Subuh dengan membaca surah Al Baqarah yang dibagi dalam dua
rakaat. Maka, ini merupakan ijma' mereka. Lalu diriwayatkan oleh
Muhammad bin Abdusalam Al Khausyani melalui jalur Hasan Al
Bashri, dia berkata, i.i! Szlt orsi ,a{6br 'c i;* 6) i\r'? $\?
'€t"j a:'i)r q :u-1i ,* a. ,k- f*r*i *rir'rongi Khurasan dan

berssma kami tiga ratus sahabat, maka salah seorong lakiJaki di
ontoro mereka mengimami kami dengan membaca beberapa ayat lalu
rilku'). (Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan menjadikannya sebagai
hujjah).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanad yang akurat dari
Ibnu Abbas, bahwa beliau (Ibnu Abbas) membaca Al Faatihah dan
satu ayat dalam surah Al Baqarah, pada setiap rakaat".80

:i" 't' ' ''' iJ' d* et ,>.r;i l|abi SAW batuk). Hal inidlt-r Fl-rJ 4J,

dijadikan dalil bahwa batuk tiiak membatalkan shalat, apabila tidak

'o Dulil lain yang mendukung pernyataan Ibnu Hajar tentang bolehnya membaca s;bagian
surah dalam shalat, adalah riwayat yang dikutip Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi
SAW membaca dua ayat dari surah Al Baqarah dan Aali 'lmraan dalam dua rakaat Subuh,
masing-masing;4tlli6j:r!L1i'j;(er.AlBaqarah(2): t36)dan :'.*,rll1wer<ir.1"iir;;i'&i r* (Qs. Aali Imraan(3): 64). Apa yang boleh dilakukan dalam shalat sunah boleh pula
dilakukan dalam shalat fardhu selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, wallahu a'lam.
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tertahankan lagi. Ar-Raf i berkata dalam kitab {yarh Al Musnad,
"Riwayat ini dijadikan dalil bahwa surah Al Mu'minuun termasuk
surah Makkiyah, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama." Dia
juga mengatakan, bagi yang tidak sependapat dapat mengatakan
bahwa lafazh "di Makkah" adalah mungkin saat penaklukan kota
tersebut atau ketika haji Wada'.

Saya (Ibnu Hajad katakan, kemungkinan yang beliau
kemukakan telah dinyatakan dengan tegas oleh An-Nasa'i dalam
riwayatnya, dimana dia berkata, "Pada saat penaklukan kota Makkah."

Dari hadits di atas disimpulkan bahwa menghentikan bacaan
karena batuk atau yang sepertinya lebih baik daripada terus
membacanya sambil batuk dan mendehem-dehem. Meskipun hal ini
berakibat memperpendek bacaan yang hendak dipanjangkan.

t! ... 7 ijti (Umar membaca... dan seterusnya) Sanadnya

disebutkan dengan lengkap (maushul) oleh lbnu Abi Syaibah melalui
jalur Abu Rafi'. Dia berkata, "Biasanya Umar membaca pada shalat
Subuh seratus ayat dalam surah Al Baqarah, lalu mengikutinya dengan
surah Al Matsani." Al Matsani adalah surah yang tidak sampai seratus
ayat, atau sampai jumlah tersebut.sl Sebagian lagi mengatakan selain
tujuh surah yang panjang hingga batas Al Mufashshal. Ada pula yang
mengatakan dinamakan Al Matsani karena ia menjadi yang kedua
setelah surah yang tujuh, dan Al Faatihah dinamakan As-Sab'ul
Matsani karena diiringi oleh surah kedua dalam setiap shalat. Adapun

yang dimaksud firman Allah SWT dalam surah Al Hijr ayat 87, Ui
,i.'e'4 $ir3l6(Dan sungguh komi telah memberikan kepodamu

tujuh ayat daripada Al Matsanl) adalah surah Al Faatihah, dan
dikatakan pula selain itu.

li31i ijti (dan Al Ahnaf membaca) Sanad riwayat ini

disebutkan dengan lengkap (maushul) oleh Ja'far Al Firyabi dalam
kitabnya Ash-Shalat, melalui riwayat Abdullah bin Syaqiq. Dia
berkat4 "Al Ahnaf shalat mengimami kami..." Lalu beliau
menyebutkan hadits di atas, seraya mengatakan, "Pada rakaat kedua

tt Kulitnat ini tidak tercantum dalam manuksrip, dan barangkali tidak di cantumkan lebih
lepal. Wallahu a'lam-
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membaca surah Yunus", tanpa ragu-ragu. Lalu ia berkata, "Beliau
menyatakan telah shalat di belakang Umar seperti itu." Abu Nu'aim
juga meriwayatkan dari jalur ini dalam kitab Al Mustakhraj.

t6 / t'o 1.,,t:i; i.t rj'S Qbnu Mas'ud membuca) Sanadnya disebutkan

dengun lengkap (mctu,shul)oleh Abdurr azzaqdengan lafazhyang sama
dari riwayat Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud.
Lalu Abdufiazzaq meriwayatkan pula bersama Sa'id bin Manshur

melalui jalur lain dari Abdurruzzaqs' dengan lafazh,'t g- Jftlr gi6
tliir t'i (Beliau memulai bacaan dengan surah Al Anfaal hingga

sompai pada ayat "wo ni'ma an-nashiir") (Qs. Al Anfaal(S): 40).
Batas ini merupakan awal dari empat puluh ayat, maka kedua riwayat
itu tampak serasi.

Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa Ibnu Mas'ud
membaca empat puluh ayat, dimulai dari ayat pertama. Dengan
demikian, tertolaklah pendapat yang menjadikannya sebagai dalil
bolehnya membaca bagian akhir surah. Berbeda dengan atsar dari
Umar, dimana petunjuk ke arah itu masih dimungkinkan.

Ibnu At-Tin berkata, "Jika kita tidak mengambil dalil tentang
bolehnya membaca bagian akhir surah dari atsar Umar dan Ibnu
Mas'ud, maka berarti Imam Bukhari tidak menyebutkan dalil tentang
itu." 'Bahkan telah luput darinya apa yang telah kami katakan
terdahulu, bahwa dalil mengenai masalah ini adalah menyamakannya
dengan membaca awal surah, dan pendapat ini dikuatkan dengan
perkataan Qatadah.

'a't3 'Jrt') 
(dan Qatadah berkata) Sanadnya disebutkan dengan

lengkap (maushul) oleh Abdurrazzaq. Adapun Qatadah adalah seorang
tabi'in junior, perkataannya butuh pada dalil dan tidak dapat dijadikan
dalil. Hanya saja yang diinginkan oleh Imam Bukhari darinya adalah
perkataannya "Semuanya Kitabullah", dimana kesimpulan yang
diambil darinya adalah bolehnya semua yang disebutkan pada judul
bab. Adapun perkataan Qatadah tentang mengulang-ulang suatu surah
tidak disinggung oleh Imam Bukhari pada judul bab.

t' 
Dalum manuksrip tertulis "Abdurrahman"
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Ibnu Rasyid berkata, "Barangkali Imam Bukhari tidak
sependapat, berdasarkan apa yang ia nukil dari sebagian ulama bahwa

hal itu makruh hukumnya."

Saya (lbnu Hajar) katakan, pernyataan ini kurang tepat, karena

Imam Bukhari tidak memperhatikan alasan seperti ini bila telah ada

dalil yang shcthih. Az-Zain bin Al Manayyar berkata. "lmam Malik
berpendapat agar orang yang shalat membaca satu surah untuk setiap

rakaat, seperti dikatakan oleh lbnu Umar "Bagi setiap surah memiliki
hak terhadap rukuk dan sujud". Beliau mengatakan, "Satu surah tidak
dapat dibagi untuk dua rakaat, tidak boleh pula membaca sebagiannya

serta meninggalkan yang lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan

membaca surah secara tidak beraturan sebagaimana urutan dalam

mushaf. Apabila seseorang melakukan semua hal tersebut, maka

shalatnya tidak batal, namun ia telah menyelisihi yang lebih utama.

Semua yang disebutkan oleh Imam Bukhari tidaklah menyalahi apa

yang dikatakan oleh lmam Malik, sebab apa yang disebutkannya
dipahami untuk menjelaskan bahwa yang demikian diperbolehkan."

Hadits lbnu Mas'ud menunjukkan tentang membaca dua surah

dalam satu rakaat, seperti yang akan dibahas. Al Baihaqi menukil
dalam Al Manaqib Asy-Sya/i'i, bahwa yang demikian hukumnya

mustahob (disukai). Adapun selain itu termasuk menyalahi perbuatan

yang lebih utama, dan ini juga.merupakan madzhab Syafi'i. Telah

dinukil pendapat dari Imam Ahmad dan Hanafi bahwa membaca surah

tidak berurutan seperti urutan dalam Al Qur'an adalah makruh

hukumnya.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; apakah urutan surah

yang disebutkan oleh para sahabat berdasarkan petunjuk langsung dari

Nabi SAW atau hanya berdasarkan ijtihad mereka?

Al Qadhi Abu Bakar berpendapat bahwa yang benar adalah

yang kedua. Sedangkan urutan ayat adalah berdasarkan petunjuk

wahyu tanpa diperselisihkan.

Ibnu Al Manayyar berpendapat bahwa mengulang-ulang satu

surah adalah lebih ringan daripada membagi satu surah dalam dua

rakaat, karena ayat-ayat dalam satu surah sangat berkaitan erat satu

sama lainnya, sehingga orang yang memutuskan bacaannya tidak

sama apabila ia membacanya hingga akhir surah. Apabila ia berhenti

pada kalimat yang tidak sempurna, maka hukum makruhnya sangat
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jelas. Sedangkan apabila ia berhenti pada kalimat yang sempurna,
maka cukup jelas hal ini menyalahi perbuatan yang lebih utama.

Dalam pembahasan Thaharah (bersuci) disebutkan tentang
kisah Al Anshari yang dipanah oleh musuh, namun ia tidak
memutuskan shalatnya, dia berkata, t41"ti'oi 'cl$, 

:t" e'Ckplf"
sedang membaca satu surah maka aku tidak suka untuk
me mut u s ka nny a), Nabi S AW menyetuj ui sikapnya tersebut. 83

2.t t \ to.'fr i bt '# )t6j ((Jbaiclillah bin (Jmar berkata) yakni Ibnu

Hafsh bin Ashim. Haditsnya ini disebutkan besrirta sanadnya oleh
Imam At-Tirmidzi dan Al Bazzar dari Imam Bukhari, dari Ismail bin
Abu Uwais dan Al Baihaqi melalui riwayat Muharriz bin Salamah,
keduanya dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Ubaidillah bin Umar.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib, dari
hadits Ubaidillah, dari Tsabit." Beliau berkata pula, "Mubarak bin
Fadhalah meriwayatkan dari Tsabit seraya menyebutkan bagian
akhimya. Demikian pula Ath-Thabrani menyebutkan dalam kitabnya
Al Ausath bahwasanya Ad-Darawardi menyendiri dalam
meriwayatkannya dari Ubaidillah. Kemudian Ad-Daruquthni
menyebutkan'di dalam kitab Al llal bahwa Hammad bin Salamah
berbeda dengan Ubaidillah dalam sanadnya, dimana ia meriwayatkan
dari Tsabit dari Habib bin Sabi'ah melalui jalur mursal. Lalu dia
berkata, 'lni lebih mendekati kebenaran, hanya saja beliau mendukung
riwayat tersebut karena Hammad bin Salamah lebih diprioritaskan
daripada Tsabit. Akan tetapi Ubaidillah bin Umar seorang pakar yang
dapat dijadikan pegangan, dan dia disepakati oleh Mubarak dalam
sanadnya, maka ada kemungkinan Tsabit telah menerima riwayat ini
dari dua orang syaikh'."

,ri tnx d €"|rU(ri u hj ;;r? @eorang loki-laki dari

katangan'Anshar'biasa mengimami mereka di masjid Qubd). Beliau
adalah Kultsum bin Al Hidm, seperti diriwayatkan oleh lbnu Mandah
dalam pembahasan tentang "Tauhid" melalui jalur Abu Shalih dari
Ibnu Abbas, demikian juga yang disebutkan oleh sebagian perawi. Al
Hidm berasal dari Bani Amr bin Auf, penduduk di Quba'. Di sinilah

tt T.luh disebutkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa membagi satu surah dalam dua rakaat
adalah tidak makruh hukumnya.
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Nabi SAW singgah ketika melewati Quba dalam perjalanan hijrah ke

Madinah.

Menentukan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Kultsum bin
Al Hidm, adalah pendapat yang perlu dipertanyakan, karena dalam
hadits Aisyah mengenai kisah ini dijelaskan bahwa orang itu adalah
pemimpin suatu pasukan. Sementara Kultsum bin Al Hidm wafat pada

masa-masa awal kedatangan Nabi SAW ke Madinah, seperti
dikatakan oleh Ath-Thabari dan selainnya di antara penulis kitab-kitab
Al Maghazi (peperangan), di mana saat itu sebelum ada pengiriman
pasukan-pasukan eskpedisi. Kemudian saya melihat tulisan tangan
sebagian orang yang membahas perawi kitab Al Umdah, dimana di
sana terdapat Kultsum bin Zahdam, lalu dinisbatkan kepada Ibnu
Mandah. Akan tetapi aku melihat pula tulisan tangan Al Hafizh
Rasyiduddin Al Aththar di catatan kaki kitab Al Mubhama, oleh Al
Khatib yang dinukil dari kitab Shifat At-Tashawwuf oleh Ibnu Thahir;
Abdul Wahhab bin Abi Abdullah bin Mandah telah menceritakan
kepada kami dari bapaknya, lalu beliau menamainya Kurz bin
Zahdam. Wallahu a'lam.

Berdasarkan hal ini maka yang menjadi imam di masjid Quba
bukanlah pemimpin pasukan. Yang mengindikasikan adanya
perbedaan adalah batrwa dalam riwayat di bab ini beliau memulai
bacaan "qul huwallahu ahad', sedangkan pemimpin pasukan menutup
bacaannya dengan surah terseUut. Oi tempat ini disebutkan bahwa
beliau membacanya pada setiap rakaat, sementara pada kisah yang
satunya perkara ini tidak dinyatakan dengan jelas.

Dalam kisah ini dikatakan bahwa Nabi SAW bertanya
kepadanya, sedangkan dalam kisah pemimpin pasukan dinyatakan
bahwa dia yang memerintahkan kepada sahabatnya untuk bertanya
kepada Nabi SAW. Dalam kisah ini juga dinyatakan bahwa ia
menyukai surah tersebut, maka Rasulullah SAW memberi kabar
gembira kepadanya dengan surga. Sedang]<an pada kisah pemimpin
pasukan dinyatakan bahwa ia berkata, "Sesungguhnya surah itu
mengandung sifat Sang Rahman, maka Nabi SAW memberi kabar
gembira kepadanya bahwa ia dicintai oleh Allah SWT." Namun
semua perbedaan ini mungkin dapat dikompromikan kalau bukan
karena apa yang telah disebutkan terdahulu bahwa Kultsum bin Al
Hidm wafat sebelum adanya pengiriman pasukan (ekspedisi).
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Adapun orang yang menafsirkan bahwa ia adalah eatadah bin
An-Nu'man sangatlah jauh dari yang sesungguhnya, karena dalam
kisah Qatadah disebutkan bahwa ia membacanya di malam hari seraya
mengulang-ulang dan tidak ada keterangan bahwa ia membacanya
saat menjadi imam, baik saat safar maupun mukim, serta tidak ada
pula penjelasan bahwa ia ditanya mengenai hal itu lalu diberi kabar
gembira, seperti yang akan disebutkan dengan jelas dalam
pembahasan tentang Fadha'il Al Qur'an (keutamaan Al eur.an).
Sedangkan hadits Aisyah yang telah kami sitir di atas disebutkan oleh
lmam Bukhari di bagian awal kitab tentang "Tauhid" seperti yang
akan dijelaskan, insya Allah.

(-i rtr * ,91 ? €t (memulai bacaan dengan eul Huwallahu
Ahad) Lafazh ini dijadikan pegangan oleh mereka yang tidak
mewajibkan membaca Al Faatihah. Tapi dapat dijawab dengan
mengatakan, bahwa perawi hadits sengaja tidak menyebutkan bacaan
AI Faatihah, sebab hal itu telah diketahui dan telah menjadi keharusan
untuk membacanya. Maka maknanya adarah; beliau memulai
membaca surah tersebut setelah membaca Al Faatihah. Atau yang
demikian berlangsung sebelum ada dalil yang mensyaratkan membaca
Al Faatihah dalam shalat.

u.t;bi'^;i{i go* sahabatnya berbincang dengannya) Dari sini
tampak bahwa perbuatannya itu tidak seperti perbuatan Nabi SAW
yang biasa mereka ketahui.

67 ge't- t( ,pf ) (dan mereka tidak suka orctng lain
mengimami merekn) baik karena kedudukannya yang merupakan
orang yang lebih utama di antara mereka seperti disebutkan dalam
hadits, atau karena Nabi SAW yang menunjuknya.

|$.l;bi : 
'!:;t" G@pa yang diperintahkan kepadamu oleh

sahabat-sahabatmu) Yakni apa yang dikatakan oreh mereka
kepadamu. Yang dimaksud bukanlah kalimat perintah, namun hal ini
hanya disimpulkan dari pemyataan mereka yang memberi pilihan,
seakan-akan mereka mengatakan; "Lakukanlah ini atau itu,,.

'ry" 6t |,$,3i- G (apa yang menghalangimu dan apa yang
mendorongma) Nabi SAW bertanya kepadanya dua hal, dan ia



menjawab dengan perkataannya "sesungguhnya aku menyukainya".

Ini adalah jawaban bagi pertanyaan kedua namun berkonsekuensi

sebagai jawaban bagi pertanyaan pertama, dengan memasukkan

perkara lain kepadanya, yakni menegakkan Sunnah yang telah dikenal

saat shalat. Adapun faktor yang menghalanginya adalah kecintaan dan

perintah yang telah dikenal. Sedangkan faktor yang mendorongnya

untuk melakukan adalah kecintaan semata.

Sikap Nabi SAW yang memberi kabar gembira kepadanya

dengan surga menunjukkan bahwa beliau ridha atas perbuatannya.

Adapun penggunaan kata kerja lampau ',:!t\i (memasukkanmu)

padahal proses masuk surga akan berlangsung kemudian, adalah

menunjukkan bahwa hal itu benar-benar terjadi.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam hadits ini diterangkan bahwa

maksud yang ada dapat merubah hukum suatu perbuatan, sebab

apabila orang itu menjawab bahwa yang menyebabkannya untuk

mengulang-ulangi surah tersebut karena tidak menghafal surah lain,

kemungkinan Nabi SAW akan memerintahkannya menghafal surah-

surah yang lain. Namun dia beralasan bahwa apa yang dilakukannya
adalah karena kecintaannya, sehingga tampaklah kemurnian niatnya,

dan Nabi SAW pun membenarkan tindakannya." Dia juga

berpendapat bahwa di sini terdapat dalil bolehnya mengkhususkan

sebagian Al Qur'an untuk menjadi kecenderungan hati serta

senantiasa dibaca, dan ini tidak dianggap mengabaikan yang lainnya.
Dalam hadits ini juga terdapat indikasi bahwa surah Al Ikhlas

termasuk surah-surah Makiyah.

:j; /t Jl.,yt "r+ 
(seorang taki-laki datang kepada lbnu

Mas'ud) Beliau adalah Nahik bin Sinan Al Bajli. Namanya disebutkan

oleh Manshur dalam riwayatnya dari Abu Wa'il yang dikutip oleh

Imam Muslim. Riwayat ini akan disebutkan pula melalui jalur lain.
'S:ii:3 ';ri'; latu membaca Al Mufashshal) Telah disebutkan

terdahulu bahwa ia dimulai dari surah Qaaf hingga surah terakhir
dalam Al Qur'an, menurut pendapat yang shahift (benar). Dinamakan
Mufashshal (terpisah-pisah), karena banyaknya pemisahan antara

surah dengan basmalah, menurut pendapat yang shahift (benar) pula.
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Perkataan laki-laki di hadits ini, ..Aku membaca At
Mufash,rhal", memiliki sebab tersendiri seperti dijelaskan oreh Imam
Muslim di bagian awal haditsnya dari riwayat Waki,, dari Al A,masy,
dari Abu Wa'il. Dia berkata, bahwa seorang laki-laki yang bemama
Nahik bin sinan datang kepada Abdullah seraya berkata, "wahai Abu
Abdurrahman, bagaimana engkau membaca ayat ini ,min maa'in
ghairi aasin ', ataukah 'ghairi yaasin '?" Abdullah berkata, ..Semuanya

adalah Al Qur'an, aku mengumpulkan selain daripada ini." Laki-laki
tersebut berkata, "Sesungguhnya aku membaca Al Mufashshal dalam
satu rakaat."

tilh lmelantunkan\ Maksudnya terlalu cepat membaca. Beliau
berkata demikian karena cara mereka melantunkan syair adalah seperti
itu. Lalu Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayat waki', ot

etj '::W I oit'ir oiii- rir'gilsesungguhnya beberapa knum

membaca Al Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka).Imam
Ahmad memberi tambahan pula dalam riwayatnya dari Abu
Muawiyah dan lshaq, dari tsa bin Yunus dari Al A'masy, gl tSy,ry:

* 6 ei,:Jrr' d (Akan tetapi apabila tertanam dan meresap dalant
hati niscaya aknn bermanfaat). Hadits ini juga terdapat dalam riwayat
Imam Muslim tanpa lafazh "bermanfaat,'.84

';rllll C7 tii lsrngguh aku telah mengetahui surah-surah
serupa) Yakni surah-surah yang mirip dari segi maknanya, seperti
nasihat, hukum, atau kisah-kisah. Bukan serupa dalam jumlah
ayatnya, sebagaimana akan tampak dari penyebutan surah-surah yang
dimaksud. Ath-Thabari berkata, "Dahulu aku mengira yang dimaksud
adalah sama panjangnya, hingga aku membanding-bandingkan antara
surah-surah tersebut maka aku dapati tidak sama panjangnya.,'

y1 ,y i1 c- JT { ii, ,S1o;!r q l; i-* (dua putuh
surah dari Al Mufashshol dan dua surah dari Alif taam haa miim"
pada setiap rakaat) Dalam pembahasan tentang Fadha'il Al eur'an
(keutamaan Al Qur'an) melalui riwayat washil dari Abu wa'il

8a 
Perkataannya "tanpa lafazh 'bermanfaat'," merupakan kekeliruan Ibnu Hajar rahimahullah,

bahkan lafazh ini tercantum pula dalam Shahih Muslim. Wallahu a'lam.

FATIIUL BAARI - 525



disebutkan, delapan belas surah dad, Al Mufoshshul dan dua surah dari
"haq miim". Kemudian dijelaskan dalam riwayat Abu Hamzah dari Al
A'masy bahwa lafazh "dua puluh surah" sesungguhnya didengar oleh
Abu Wa'il dari Alqamah dari Abdullah. Adapun lafazhnya, "Abdullah
berdiri dan masuklah Alqamah bersamanya. Kemudian ia keluar dan

kami bertanya kepadanya, maka beliau berkata, 'Dua puluh surah dari
Al Mufash.sftal sesuai susunan surah versi Ibnu Mas'ud, yang terakhir
adalah haa miim Ad-Dhukhan dan Amma yatasaa'aluun'."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abu Khalid Al
Ahmar dari Al A'masy sama seperti itu, namun diberi tambahan, "AI
A'masy berkata, 'Yang pertama adalah surah lr-Rahmaan dan yang

terakhir adalah surah Ad-Dukhaan'." Setelah itu beliau
menyebutkannya satu-persatu. Demikian pula disebutkan satu-persatu

oleh Ishaq dalam riwayatnya dari Alqamah dan Al Aswad dari
Abdullah, seperti dikutip oleh Abu Daud yang bersambung langsung

dengan hadits setelah lafazh "Biasa membaca dua surah serupa pada

satu rakaat; Ar-Rahmaan dan An-Najm pada satu rakaat, Iqtarabat
dan Al Haaqqah pada satu rakaat, Adz-Dzaariyaat dan Ath-Thuur
pada satu rakaat, Al Waaqi'ah dan Nuun pada satu rakaat, Sa'ala dan
An-Naazi'aat pada satu rakaat, Wailul lilmuthaffifiin dan 'Abasa
pada satu rakaat, Al Muddatstsir dan Al Muzzammil pada satu

rakaat, Hal Ataaa dan Laa Uqsimu pada satu rakaat, Amma
Yatasaa'aluun dan Al Mursalaat pada satu rakaat, serta

Idzaasysyamsu Kuwwirat dan Ad-Dukhkhan pada satu rakaat".
Demikian dalam riwayat Abu Daud, adapun riwayat selain beliau
sama seperti tadi, hanya saja lafazJr "pada satu rakaat" tidak satu pun
yang dicantumkan. Di samping itu surah keempat disebutkan sebelum

surah ketiga, dan surah kesepuluh disebutkan sebelum surah
kesembilan, narnun tidak ada perbedaan dalam hal pasangan surah-
surah tersebut. Kemudian disebutkan pula satu-persatu oleh
Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari bapaknya, dari Abu Wa'il
yang dikutip oleh Ath-Thabrani, akan tetapi ia mendahulukan
sebagian surah dan mengakhirkan yang lainnya, serta tidak
mencantumkan sebagiannya. Muhammad bin Salamah adalah seoftIng
perawi yang lemah riwayatnya.

Berdasarkan ini dapat diketahui bahwa perkataannya dalam
riwayat Washil "Dan dua surah dari Haa Miim", merupakan perkara

musykil, karena tidak ada perbedaan riwayat bahwa di antara dua
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puluh surah tersebut tidak ada surah yang tergolong "Haa Miim"
kecuali "Ad-Dukhaan". Untuk itu lafazh ini dipahami dalam konteks
umum, atau ada lafazh yang tidak dicantumkan, yang mana
seharusnya; ','Dan dua surah, salah satunya adalah 'haa miim,.,,
Demikian pula kalimat dalam riwayat Abu Hamzah, "yang terakhir
adalah 'Hoa Miim Dukhaan' dan 'Amma Yatasoa'allrun'," termasuk
perkara musykil, sebab surah "Haa Miim Dukhaan" merupakan surah
terakhir yang disebutkan dalam semua riwayat. Adapun surah "Amma
Yatasaa'aluun" pada riwayat Abu I(halid ditempatkan pada urutan
ketujuh belas, sedangkan dalam riwayat Abu Ishaq ditempatkan pada
urutan kedelapan belas. Seakan-akan lafazh riwayat Abu Hamzah
tidak bermaksud menyatakan dengan tepat, namun sekedar mendekati
makna yang dikehendaki. Di samping itu, surah ,1mma

Yatasaa'alultn" secara umum dibaca pada dua rakaat terakhir.

Melalui hal ini diketahui bahwa lafazh hadits di bab ini ,,Dua

puluh surah dari Al Mufashshal" adalah pernyataan yang berlebihan,
sebab surah Ad-Dukhan tidak termasuk surah At Mufashshal. oleh
karena itu, dalam riwayat washil surah tersebut dipisahkan dari surah-
surah l/ Mufashshal. Hanya saja kalimat tadi diterima sebagaimana
indikasinya bila ditinjau dari salah satu pandangan tentang batasan Al
Mufashshal 

'seperti 
dijelaskan terdahulu dan sebagaimana akan

diterangkan pula di kitab Fadha'il Al Qur'an (keutamaan Al eur'an).

Pelaiaran yans dapat diambil:

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

l. Tidak disukainya membaca terlalu cepat, karena ini menafikan
sikap yang seharusnya dilakukan dalam membaca Al eur'an,
yaitu meresapi dan memikirkan makna-maknanya. Dalam hal ini
tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya membaca tanpa
merenungkannya, hanya saja bacaan yang disertai perenungan
lebih besar pahalanya.

2. Boleh memperpanjang rakaat terakhir daripada rakaat
sebelumnya.

Hadits ini merupakan riwayat maushul yang pertama beliau
sebutkan pada bab di atas. Oleh sebab itu, Imam Bukhari memulai
judul bab dengan kandungan hadits ini. Lalu dalam hadits ini terdapat
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konteks yang jelas dengan judul bab, yakni mengumpulkan beberapa

surah dalam satu rakaat. Karena apabila diperbolehkan membaca dua

surah dalam satu rakaat, maka tentu diperbolehkan pula lebih dari itu.

Telah diriwayatkan oleh Abu Daud serta di-shahih-kan oleh

Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, "Aku
bertanya kepada Aisyah, 'Apakah Rasulullah SAW mengumpulkan

antara surah-surah?' Beliau menjawab, 'Benar, di antara surah-surah

Al Mufashshol'."

Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat yang akan

disebutkan dalam kitab tentang "Tahajud", bahwa beliau SAW
mengumpulkan antara surah Al Baqarah dengan surah lain di antara

surah-surah yang panjang, karena ini sangatjarang terjadi.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Dalam hadits Ibnu Mas'ud terdapat

keterangan bahwa kadar tersebut merupakan kadar bacaan beliau

SAW secara umum. Adapun bacaan beliau SAW yang panjang adalah

disebabkan merenungi dan meresapi makna ayat yang dibaca.

Sedangkan riwayat yang menyatakan beliau SAW membaca surah Al
Baqarah dan yang lainnya pada satu rakaat, merupakan perkara yang
jarang terjadi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada dalam hadits Ibnu Mas'ud
indikasi bahwa Nabi SAW melakukan perbuatan itu terus-menerus,

bahkan yang dapat dipahami bahwa beliau SAW menyambung antara

surah-surah Al Mufashshal apabila membacanya. Lalu dalam hadits

ini terdapat kesesuaian dengan perkataan Aisyah dan Ibnu Abbas,

bahwa shalat beliau SAW di malam hari itu sepuluh rakaat selain

shalat witir. Juga terdapat keterangan yang mendukung perkataan Al
Qadhi Abu Bakar, bahwa penempatan urutan surah bersumber dari

ijtihad sahabat, sebab urutan surah menurut versi Ibnu Mas'ud di atas

menyalahi urutan surah dalam mushaf Utsman. Persoalan ini akan

dijelaskan pada bab tersendiri dalam kitab tentangfadha'il Al Qur'an
(keutamaan Al Qur'an), insya Alloh.
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107. Membaca Surah Al Faatihah pada Dua Rakaat
Terakhir

o.zt.
(LY )-f )

;;ii *s'St

776. Dari Abdullah bin Abi eatadah, dari bapaknya,
bahwasanya Nabi sAw biasa membaca pada shalat Zhuhur di dua
rakaat pertama dengan ummul Kitab (Al Faatibah) dan dua surah, lalu
pada dua rakaat terakhir membaca Ummul Kitab. Beliau
memperdengarkan ayat sesekali kepada kami. Beliau memperpanjang
rakaat pertama melebihi rakaat kedua, demikian pula yang- uetiau
lakukan pada shalat Ashar dan shalat Subuh.

Keteransan Hadits:

(Bab membaca surah Al Faatifuah pada dua rakat terakhir)
Yakni tanpa membaca 

-ayat atau surah rain- selain Al Faatibah.
Lalu beliau tidak menyinggung shalat Maghrib untuk menyesuaikan
dengan lafazh hadits, meski hukumnya sama seperti hukum dua rakaat
terakhir dari shalat-shalat yang empat rakaat. Namun ada
kemungkinan beliau tidak menyebutkan hukum rakaat ketiga shalat
Maghrib, karena riwayat yang dinukil oleh Imam Malik melalui Ash-
shanabihi menyebutkan bahwa ia mendengar Abu Bakar Ash-shiddiq
membaca ayat --{alam surah Aali 'Imraan ayat 8- 6:$ Lj I dj
dalam rakaat itu.

?qt'7L. @**"t Kitab) Lafazhinilah yang menjadi kandungan

utama judul bab dan merupakan pernyataan tekstual untuk membaca
surah Al Faatihah di setiap rakaat, sebagaimana yang telah dijelaskan.
Ibnu Khuzaimah berkata, "sekian lama saya mengira bahwa lafazh ini
tidak dinukil dari Yahya kecuali oleh Hammam yang didukung oleh
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Abban, hingga akhimya saya melihat Al Auza'i telah

meriwayatkannya pula dari Yahya", yakni pata murid Yahya

meringkas pada perkataannya, aiyj qglt ?\ F\\t e ?i- tti
(Beliau biasa membaca Ummul Kilub dan Satu surah pada dua rakaal
pertama), seperti yang telah disebutkan dalam riwayat beliau melalui

beberapa jalur periwayatan. Lalu Hammam memberi tambahan ini,
yakni mencukupkan membaca surah Al Faatihah pada dua rakaat

terakhir. Maka, beliau (lbnu Khuzaimah) khawatir bila riwayat

tersebut syadz (ganjil) hingga akhimya ia menemukan riwayat

pendukung dari para perawi yang disebutkan tadi. Akan tetapi para

murid Al Auza'i tidak sepakat menyebutkan hal itu seperti yang dapat

diketahui setelah satu bab berikut.

108. Orang yang Membaca dengan Pelan Dalam Shalat
Zhuhur dan Ashar

'r; *; y ilt J, ^)'

=(*r. 
iSu t'*tL ai

J;, oki y?,i ;x €.i *
v 'uij e i,:u r,art ;w e

*
777.Dart Abu Ma'mar, "Aku berkata kepada Khabbab, 'Apakah

Rasulullah SAW membaca pada shalat Zhuhur dan Ashar?' Dia

menjawab, 'Ya'. Kami berkata, 'Dari mana engkau mengetahuinya?'

Dia menjawab,'Dari gerakan jenggotnya'."

109. Apabila Imam Memperdengarkan [Bacaan] Ayat

53O - FATHUL BAARI



778. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, bahwa
Nabi SAW biasa membaca Ummul Kitab (Al Faatilah) dan satu surah
bersamanya pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar, dan
beliau memperdengarkan ayat sesekali kepada kami. Lalu beliau biasa
memperpanj ang rakaat pertama.

Keteranqan Hadits:

(Bab apabila imam memperdengarknn ayat) Yakni pada shalat-
shalat sirriyah.ss Berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa
apabila terdengar satu ayat karena lupa maka harus sujud sahwi,
demikian juga dengan pendapat yang mengatakan sujud sahwi secara
mutlak. Hadits Abu Qatadah sangat jelas mendukung judul bab,
sedangkan pembahasannya telah dijelaskan.

ll0. Memperpanjang Rakaat Pertama

779. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, bahwa
Nabi SAW biasa memperpanjang rakaat pertama pada shalat Zhuhur
dan memperpendek pada rakaat kedua, dan beliau melakukan yang
demikian pula pada shalat Subuh.

Keteransan Hadits:

(Bab memperpanjang pada rakaat pertama) Yakni di semua
shalat. lni merupakan makna lahiriah hadits yang disebutkan pada bab
di atas.

8s 
Shalat-shalat yang bacaannya tidak dikeraskan, seperti Zhuhur dan Ashar. Wallahu a'lant.

Peneri.

,trs '{: y il, & C,'oi ,*.i 7 e;et gri / y, * *
u1 l*;: -,ii.d, e'kt, ,;ht r* 4 Jrii !"'5, C Jh

l.atiat:* c.
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Telah dinukil dari Abu Hanifah bahwa memperpanjang rakaat

pertama khusus pada shalat Subuh. Sementara mengompromikan

hadits-hadits mengenai masalah ini, Al Baihaqi berkata,

"Diperpanjang pada rakaat pertama apabila menunggu seseorang.

Apabila tidak menunggu seseorang, maka hendaknya menyamakan

panjang antara kedua rakaat itu."

Abdunazzaq meriwayatkan sama seperti ini dari Ibnu Juraij dari

Atha', dia berkata, "sesungguhnya aku ingin agar imam

memperpanjang rakaat pertama di setiap shalat hingga orang-orang

menjadi banyak. Apabila aku shalat sendirian, maka aku berusaha

menyamakan panjang dua rakaat pertama."

Sebagian imam berpendapat disukainya memperpanjang rakaat

pertama pada shalat Subuh. Adapun shalat-shalat lainnya apabila ada

harapan makmum masih akan berdatangan sementara imam hendak

mendapatkan awal waktu shalat, maka hendaklah ia menunggu
(dengan memperpanjang rakaat pertama). Sedangkan apabila tidak
demikian maka hendaknya kedua rakaat pertama disamakan.

Kemudian disebutkan hikmah dikhususkannya shalat Subuh,
yaitu karena shalat ini dilaksanakan setelah tidur dan istirahat, dimana
pada waktu ini pendengaran dan lisan sangat bertepatan dengan hati.

Saat itu hati sedang lapang dan tidak disibukkan oleh urusan

kehidupan atau yang lainnya, wallah.u a'lom.

111. Imam Mengeraskan Ucapan Amiin

c

J.*j**U
) zz . /.

ocls) ,-ft ;f i' :etbL Jti')

.ili
.ll i.t

Jll .cLe: 94..1
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q\,,*3 \ :it1!i t("6';:,; ;) osi
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5,3,2 - FATHUL BAARI



io.

G'l rf
o . trr:
UilP

Atha' berkata, "Amiin adalah doa, Ibnu Az-Zubair mengucapkan
qmiin serta orang-orang yang di belakangnya hingga menimbulkan
suara gemuruh di masjid."

Biasanya Abu Hurairah menyeru kepada imam, ,.Janganlah

engkau menjadikan luput dariku ucapan Amiin.,,

Nafi' berkata, "Biasanya Ibnu Umar tidak meninggalkannya
bahkan memotivasi mereka. dan saya mendengar suatu kebaikan dari
beliau (lbnu Umar) mengenai hal itu".

[r;i6,,f')t* i"^J- d)ir,-;;t i *t
,f;(t it;\i 'j1i ti1 lu ei * "ut ,-!-, o;r'oi i;;

.it i?'t tr'i'.: zgs>,tt it ^ii:'sr,
.qI ,jri; *': ^* ilt & $t J;),;tS.:et4; u.r,isi

780. Dari Su'ia bin Al Musayyib dan eUu Saia-afr bin
Abdunahman, keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah
bahwasanya Nabi sAw bersabda, *Apobila imam mengucapkan amiin
makq ucapkanlah oleh kalian amiin, karena barangsiapa yang ucapan
aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat niscaya akan
diompuni dosanya yang telah lalu."

Ibnu Syihab berkata, "Biasanya Rasulullah SAW mengucapkan
amiin."

Keteransan Hadits:

(Bab imam mengeraskan ucapan amiin") yakni setelah
membaca Al Faatihah dengan suara keras.

Makna "amiin" menurut jumhur ulama adalah ,,ya Allah,
kabulkanlah". Ada juga pendapat lain tapi semuanya kembali kepada
makna ini. Seperti "Ya Allah berilah kami kebaikan',, atau
"demikianlah yang terjadi". Di samping itu, ada pula yang
mengatakan "amiin" adalah salah satu tingkatan di surga yang wajib
didapatkan oleh orang yang mengucapkannya. pendapat lain
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mengatakan bahwa tempat tersebut hanya didapatkan oleh mereka
yang dikabulkan permohonannya sebagaimana dikabulkannya
permohonan malaikat. Sebagian lagi mengatakan bahwa "amiin"
adalah salah satu di antara nama-nama Allah SWT. Pendapat ini
diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Abu Hurairah dengan sanad
dha'f (lemah). Hal serupa diriwayatkan pula dari Hilal bin Yasaf
(salah seorang tabi'in), tapi pendapat ini diingkari oleh sejumlah
ulama. Orang yang membacanya dengan panjang dan tasydid (yakni
aammiin) mengatakan maknanya adalah "bersengaja menuju kepada-
Mu". Sementara orang yang membaca pendek disertai tasydid (yakni
ammiin) berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Ibrani
atau Suryani. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu
Zuhair An-Numairi (seorang sahabat) dikatakan bahwa "aamiin"
adalah sama seperti stempel di atas surat. Setelah itu beliau

menyebutkan sabda Nabi SAW, 'r*')i fi qr, f 
'"1, (Apabita

diakhiri dengan 'aamiin' maka telah wajib).

t\, !.j ,)l iA 'Sai gtta' berkara -hinggo perkataannya-

ucopan aamiin). Sanad lengkap riwayat ini dinukil oleh Abdunazzaq
dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "Aku berkata kepadanya,
apakah Ibnu Zubair mengucapkan 'amiin' setelah membaca Ummul
Qur'an (Al Faatihah)?" Dia menjawab, "Benar, dan juga orang-orang
yang ada di belakangnya turut mengucapkan amiin seakan-akan
masjid bergoncang." Kemudian dia berkata, "sesungguhnya ucapan
'amiin' adalah doa." Biasanya Abu Hurairah masuk masjid sementara
imam telah berdiri, maka dia berseru, "Janganlah engkau
mendahuluiku dengan ucapan amiin."

# ) $anganlah engkau menjadikan luput dariku) Maksud

Abu Hurairah adalah, -janganlah engkau menjadikan aku luput untuk-
mengucapkan "amiin" dalam shalat. Hal ini dijadikan pegangan oleh
sebagian ulama madzhab Maliki untuk menyatakan bahwa imam tidak
mengucapkan "amiin". Mereka mengatakan, "Makna perkataan Abu
Hurairah adalah, jangan engkau merebut ucapan 'amiin' dariku yang
menjadi tugas makmum." Tapi ini adalah penakwilan yang jauh
menyimpang dari konteks kalimat.

Abu Hurairah meriwayatkan melalui jalur lain seperti dikutip oleh
Al Baihaqi melalui Hammad, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dia berkata,
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"Abu Hurairah adalah juru adzan Marwan, maka dia mensyaratkan

agar tidak lebih dahulu mengucapkan .;r&jlt tl ninggu mengetahui

bahwa beliau telah masuk dalam shaf." Seakan-akan Abu Hurairah
masih sibuk'melakukan qamat serta meluruskan shaf sementara
Marwan telah memulai shalat, maka Abu Hurairah melarangnya untuk
melakukan hal itu. Kejadian serupa terjadi pula pada diri Abu
Hurairah bersama orang lain selain Marwan. Sa'id bin Manshur
meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Sirin bahwa Abu
Hurairah pemah menjadi muadzin di Bahrain, saat itu dia
mensyaratkan imam agar tidak mendahuluinya dalam mengucapkan
"amiin". Imam yang ada di Bahrain waktu itu adalah Al Alla' bin Al
Hadhrami, demikian dijelaskan oleh Abdunazzaq melalui Abu
Salamah.

Senada dengan perkataan Abu Hurairah, telah diriwayatkan
hadits dari Bilal seperti dikutip oleh Abu Daud melalui jalur Abu
Utsman dari Bilal bahwasanya dia berkata, 'ti.. ,# i 1' 

jr-; ,;

(wahai Rasulullah sAW, janganlah engkau mendahuluiku dalam hal
ucapan "amiin "). Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya),
hanya saja dikatakan bahwa Abu Utsman tidak pemah bertemu Bilar.
Sementara riwayat tersebut telah dinukil dari Abu utsman dengan

lafazh, 'J6 )y, tf (Sesungguhnya Bilal berkata...). Hal ini
menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah mursal. Namun Ad-
Daruquthni dan selainnya menyatakan bahwa hadits tersebut memiliki
sanad lengkap (maushul).

Riwayat Bilal menunjukkan lemahnya penakwilan yang
terdahulu, sebab Bilal tidak mungkin melakukan seperti yang
dikatakan Abu Hurairah dalam takwil tersebut. Riwayat Abu Hurairah
dijadikan dalil oleh ulama madzhab Hanafi untuk mengatakan bahwa
imam mulai shalat saat muadzin melakukan qamat. Tapi ini adalah
kejadian yang bersifat khusus dan penyebabnya pun tidak pasri
sehingga tidak dapat dijadikan pegangan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian perkataan Atha' dengan
judul bab adalah menyatakan bahwa ucapan amiin adalah doa. Maka
sepantasnya diucapkan pula oleh imam, karena ia juga sebagai orang
yang berdoa. Berbeda dengan pendapat yang menyelisihinya, mereka
mengatakan sesungguhnya "amiin" adalah jawaban atas doa. Oleh
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sebab itu, khusus diucapkan oleh makmum. Untuk menanggapinya,
sesungguhnya ucapan "amiin" merupakan ringkasan maksud doa yang
telah diungkapkan. Seorang yang berdoa telah menyebutkan secara

rinci apa yang dimaksudkannya dengan firman Allah, bty)t ti,ta1

Silj' (Tunjukilah kami jalan yang lurus) hingga akhir ayat, lalu

orang yang melakukan "amiin" mengucapkan kalimat yang mencakup
semua maksud tadi. Maka apabila imam mengucapkan "amiin",
seakan-akan ia berdoa dua kali; pertama dengan terperinci sementara
yang kedua secara global."

tl ...e'i 'SV1 
1Nafi' berkata... dan seterusnya) Riwayat ini

disebutkan beserta sanadnya oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij,
dimana Nafi' telah mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Umar
apabila selesai membaca Ummul Qur'an (Al Faatihah) dia
mengucapkan "amiin". Dia tidak pemah meninggalkan untuk
mengucapkannya apabila selesai membaca surah tersebut, serta

menganjurkan orang-orang untuk mengucapkannya. Ia berkata, 'd;'t

l 4,t e y (Aku mendengar suatu kebaikan dari beliau SAW

mengenai hal itu). Maksud "kebaikan" adalah keutamaan atau pahala,
dan ini merupakan lafazh yang tercantum dalam riwayat Al
Kasymihani. Sementara dalam riwayat selain beliau menggunakan

lafazh lC (* 9i g :'+t) maksudnya adalah hadits marfu'
(langsung kepada Nabi SAW). Lafazh ini mengisyaratkan riwayat
yang dinukil oleh Al Baihaqi , 'eJ,,5 

'sjj d;i 1A $i s1 ,L ;).r o'i;

9t 4 (Biasanya lbnu (Jmar apabila manusia mengucapkan

"amiin" maka ia pun mengucapkan "amiin" bersoma mereka, dan
beliau beranggapan hal itu termasuk Sunnah). Sedangkan riwayat
Abdunazzaq sama seperti yang pertama. Demikian pula yang kami
riwayatkan dalam kitab Fawa'id karya Yahya bin Ma'in, ia
mengatakan bahwa Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada
kami dari Ibnu Juraij.

Kesesuaian atsar Ibnu Umar dengan judul bab dapat dilihat dari
sisi bahwa dia biasa mengucapkan "amiin" setelah selesai membaca
Al Faatihah, baik ketika menjadi imam maupun makmum.
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frlil iVl\ ,/1 q @pabila imam mengucapkan "amiin" mok/t

ucapkanlan oleh krlian "amiin"). Secara lahiriah kalimat tersebut
menunjukkan bahwa imam juga ikut mengucapkan "amiin". Tapi ada
pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah; apabila imam
berdoa. Adapun yang dimaksud dengan doa di tempat ini adalah surah

Al Faatihah, dimulai dari kalimat frAJt bl4r t5.ta! (tunjukitah kami

jalan yang lurus), hingga akhir surah. Pendapat ini berdasarkan
pemahaman bahwa "amiin" adalah doa. Ada pula pendapat yang
mengatakan bahwa makna hadits tersebut adalah, apabila imam
sampai pada tempat yang diharuskan untuk mengucapkan "amiin"
yakni lafaztr i,i-lalr )1, maka hendaklah kalian mengucapkan "amiin".

Tapi pendapat ini tidak dapat diterima berdasarkan maksud lafazh
hadits itu sendiri.

Hadits ini dijadikan dalil disyariatkannya imam untuk
mengucapkan "amiin". Tapi ada yang mengatakan bahwa pernyataan
ini masih perlu dikaji kembali, karena hadits tersebut dalam konteks
syarat. Tanggapan ini dijawab dengan mengatakan bahwa penggunaan
kata'idza ' (apabila) menunjukkan bahwa hal itu benar-benar terjadi.

lmam Malik dalam salah satu riwayat yang dinukil dari beliau
(yakni riwayat lbnu Al Qasim) menyatakan bahwa imam tidak
mengucapkan "amiin" pada shalat-shalat jahriyah. Sementara pada
salah satu riwayat dari beliau dinyatakan bahwa imam tidak
mengucapkan "amiin" di semua shalat. Lalu beliau menjawab hadits
Ibnu Syihab di bab ini dengan mengatakan bahwa tidak ada perawi
lain yang ikut menukil hadits tersebut. Namun ini adalah cacat yang
tidak mengurangi keabsahan hadits itu, sebab lbnu Syihab adalah
seorang pakar hadits, sehingga tidak ada alasan untuk menolak
riwayatnya meskipun perawi lain tidak ikut menukilnya. Terlebih lagi
bahwa riwayat yang dimaksud terdapat pada hadits yang dinukil oleh
selain beliau, seperti yang akan kami kemukakan.

Sebagian ulama madzhab Maliki mendukung pendapat yang

mengatakan imam tidak mengucapkan "amiin" berdasarkan
maknanya, yakni imam adalah orang yang berdoa, maka seharusnya
makmum yang mengucapkan "amiin". Pendapat ini juga berdasarkan
pandangan bahwa makmum tidak membaca Al Faatihah. Adapun bagi
yang mewajibkan makmum untuk membaca Al Faatihah, dapat
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menolak pendapat tadi dengan mengatakan; sebagaimana keduanya
(imam dan makmum) sama-sama membaca Al Faatihah, maka
keduanya juga sama-sama mengucapkan "amiin". Lalu sebagian
ulama menakwilkan lafazh "Apabila imam mengucapkan amiin"
dengan makna apabila imam berdoa. Mereka berpendapat bahwa
menamakan orang yang berdoa sebagai orang yang mengamini
merupakan perkara yang diperkenankan, karena orang yang
mengamini juga dikatakan sebagai orang yang berdoa seperti tersirat

dalam firman Allah dalam surah Yuunus ayat 89 yang berbunyi, W't

6!p't ,;i lfeUh dikabulkan doa kolian berdua). padahal yang

berdoa hanyalah Musa sementara Harun mengucapkan "amiin",
seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari hadits Anas. Pendapat
ini mendapat kritikan, dimana tidak ada konsekuensi apabila orang
yang mengucapkan "amiin" dikatakan sebagai orang yang berdoa,
begitu pula sebaliknya. Demikian yang dikatakan Ibnu Abdul Ban. Di
samping itu, riwayat tadi tidak shahih. Kalaupun riwayat itu shahih,
namun penamaa!- Harun sebagai orang yang berdoa hanyalah dalam
konteks taghliib.s6

Kemudian sebagian mereka mengatakan makna lafazh

(apabila imam mengucapkan "amiin"), yakni sampai tempat

mengucapkan "amiin". Sebagaimana dikatak a, 6i (berada di Najed)

apabila seseorang telah sampai ke Najed meski belum memasukinya.
Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa ini adalah penakwilan yang sangat
jauh, baik ditinjau dari segi bahasa maupun syariat. Sementara Ibnu
Daqiq Al Id mengatakan bahwa pengertian tersebut memahami hadits
dalam konteks majaz. Apabila ditemukan dalil yang mendukungnya,
maka kita dapat menjadikannya sebagai pegangan. Namun apabila
tidak ada dalil yang menguatkannya, maka kita kembali kepada kaidah
dasar, dimana suatu lafazh tidak boleh dipahami dalam makna majaz.

Saya (lbnu Hajar) katakan, dalil yang mereka kemukakan untuk
mendukung makna majaz tadi adalah sebuah hadits yang diriwayatkan
oleh Abu Shalih dari Abu Hurairah (seperti yang akan disebutkan

86 
Mengungkap dua hal yang serupa dengan menggunakan kata yang lebih umum di antara

keduanya; seperti penggunakan kata qamarain (dua bulan) untuk mengungkap bulan dan
matahari, alauwalidain (dua bapak) yang bermakna ibu dan bapak- penerj.

538 - FATIII'L BAARI

,]i rt1

untuk



setelah satu bab) dengan lafazh, ,ry\ fj"rti G&ilt ls lflr 
'SG 

*11

(Apubila imam mengucapkan " waladh-dhaalliin,,, maka ucctpkanlah
oleh kalian "amiin'). Mereka berpendapat bahwa untuk
mengompromikan dua riwayat yang ada, kita harus memahami lafazh
'apabila imam mengucapkan amiin'dalam makna majaz.

Mayoritas ulama menjawab -seandainya pengertian majaz tadi
diterima- bahwa maksud lafazh "apabila imam mengucapkan amiin"
yakni ketika hendak mengucapkan "amiin", agar ucapan ..amiin,,

imam bertepatan dengan ucapan "amiin" makmum. Hal ini tidak
berarti imam tidak mengucapkannya, padahal dalam salah satu
riwayat telah dinyatakan dengan tegas bahwa imam turut
mengucapkan "amiin".

Hal lain yang menunjukkan penakwilan mereka jauh dari
kebenaran dijelaskan dalam riwayat Ma'mar -terhadap hadits ini- dari
Ibnu Syihab, dengan lafazh, t3,:$:jrt'o,i tI fj'p'jir6r Ij i6Ir ,,16 r!1

',;i 'J'fr- i6l' bl, ',ryi ,.'r* (Apabila imam mengucapkan
"walodhdhaalliin", maka ucapkanlah oleh kalian "aamiin,,, korena
sesungguhnya para malaikot mengucapkan "aamiin" don imam pun
mengucapknn "amiin"). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan
An-Nasa'i serta As-Sarraj, dimana pemyataan bahwa imam
mengucapkan "amiin" sangat tegas.

Untuk mengompromikan kedua riwayat ini, sebagian ulama
mengatakan; maksud lafazh qT tJ vd ,if5ir l) J$ r5!(Apabila imam

mengucapkan "Walsdh-dhaalliin" mal(o ucapkanlah oleh kolian
"amiin"), yakni meskipun imam tidak mengucapkan ..amiin',. Ada
pula yang mengatakan bahwa kedua riwayat menerangkan bolehnya
makmum memilih antara mengucapkan "amiin" bersamaan dengan
imam atau setelah imam. Pendapat ini dikemukakan oleh Ath-Thabari.
Sebagian lagi mengatakan bahwa riwayat pertama adalah untuk
mereka yang posisinya dekat dengan imam, sedangkan riwayat yang
kedua untuk mereka yang berada jauh dari imam. Sebab suara imam
saat mengucapkan "amiin" lebih kecil daripada suaranya saat
membaca surah Al Faatihah, maka terkadang orang yang mendengar
bacaannya tidak mendengar ucapan "amiin" darinya. Barangsiapa
mendengar ucapan "amiin" maka hendaknya ia mengucapkannya
bersama imam. Jika tidak demikian, maka ia mengucapkan ,,amiin,,
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saat imam selesai membaca ,rUol' Ij ku"nu itulah saatnya imam

mengucapkan "amiin". Pendapat ini dikemukakan pula oleh Al
Khaththabi.

Semua pendapat yang disebutkan adalah mungkin, bahkan lebih

kuat dari penakwilan di atas. Namun Ibnu 
, 
Syihab, membantah

penakwilan tersebut dengan perkataannya, !O n' .,l-a l' 
'J'p') i'g')

'*) J'F-'&s @iasanyo Rasuluttah SAW mengucapkan umiin)'

Sepertinya Ibnu Syihab mengisyaratkan akan penakwilan terdahulu,

maka dia menjelaskan bahwa lafazh ';i 'il @pabita imam

mengucapkan amiin), maksudnya adalah mengucapkan "amiin"

menurut makna yang sesungguhnya. Perkataan ini meskipun bersifat

mursal, namun dikuatkan oleh sikap Abu Hurairah (perawi hadits),

seperti akan dijelaskan setelah satu bab kemudian.

Setelah diketahui bahwa imam juga ikut mengucapkan "amiin",
maka hendaknya ia mengeraskan ucapan tersebut pada shalat-shalat
jahriyoh seperti disebutkan oleh Imam Bukhari pada judul bab. Inilah
pandangan jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat ulama Kufah
serta Imam Malik dalam salah satu riwayat dari beliau, yakni imam

mengucapkan "amiin" dengan pelan baik pada shalat-shalat sirriyah
maupunjaftriyah.

Adapun dalil dari hadits yung menunjukkan bahwa imam

mengucapkan "amiin" dengan suara keras adalah, apabila ucapan

imam tidak terdengar oleh makmum maka tentu tidak diketahui

apakah imam mengucapkan atau tidak, sementara beliau SAW telah

mengaitkan ucapan "amiin" makmum dengan ucapan imam. Lalu

mereka menjawab bahwa tempat [waktu] untuk mengucapkan "amiin"
telah diketahui, maka tidak perlu untuk mengeraskan saat

mengucapkannya. Tapi jawaban ini ditanggapi, bahwa ada

kemungkinan waktu tersebut tidak diketahui secara jelas, sehingga

imam perlu mengucapkan o'amiin" dengan keras.

Rauh bin Ubadah meriwayatkan dari Malik -pada hadits ini-

dari Ibnu Syihab sebagaimana yang diriwayatkan As-Sanaj , 'J';j og')

'r<. G&iit l, j0 sl '&t y ht 
"& i' 

(Biasanya apabila''.-E
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Rasulullah SALI/ mengucapkan "llaladh-dhoctlliin" moka beliau
mengeras kan ucopqn " amiin ").

Ibnu Hibban dari riwayat Zubaidi -pada hadits di bab ini- dari
Ibnu Syihab menyebutkan, '*i',S,6iU'rl !; ofpt'pi arr; q ej tty ts(t

(Biasanya apabila selesai membaca Ummul Qur'an, beliau
mengangkat suoranya dan mengatakan "omiin").

Dalam riwayat Al Humaidi melalui jalur Sa'id Al Maqburi dari
Abu Hurairah, sama sepertinya dengan lafazh, ,;;At 11 'lr| t:1

(Apabilo beliau mengatakan "lYaladh-dhaalliin"). Dalam riwayat
Abu Daud dari Abu Hurairah ditambahkan, 'rilar q ^J; 6'#" ;-
)\\i (sehtngga orong yang ada di belakang shof perrama dopat

mendengarrya). Sementara dalam hadits Abu Daud yang di-shahih-
kan Ibnu Hibban dari hadits wa'il bin Hujr, sama seperti riwayat
zubaidi. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang mensinyalir
adanya nasakh (panghapusan hukum), dimana mereka mengatakan
bahwa sesungguhnya pada permulaan Islam Nabi SAW mengiraskan
ucapan "amiin" untuk mengajari para sahabatnya, sebab Wa'il bin
Hujr masuk Islam di masa-masa akhir kehidupan Nabi SAW.

tfi6 6aka hendaklah kalian mengucapkan "amiin")Lafazhini
dijadikan dalil bahwa makmum mengucapkan "amiin" setelah imam
mengucapkannya, karena kata sambung di sini menggunakan huruf
fa'. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa untuk
mengompromikan dua riwayat tersebut maka makna lafazh ini
diartikan "bersamaan dengan imam", menurut jumhur ulama. Asy-
Syaikh Abu Hamid AI Juwaini mengatakan, tidak disukainya
melakukan sesuatu dalam shalat bersamaan dengan imam kecuali
mengucapkan "amiin". Imam Al Haramain berpendapat, bahwa dalam
hal ini mungkin untuk dijelaskan bahwa ucapan "amiin,, makmum
adalah berkaitan dengan "bacaan" imam, bukan dengan ucapan amiin-
nya. oleh sebab itu, tidak perlu diucapkan setelah imam selesai
mengucapkan "amiin".

Kemudian perintah ini menurut jumhur ulama berindikasi sunah.
lbnu Bazizah meriwayatkan dari sebagian ulama tentang wajibnya
makmum untuk mengucapkan "amiin" berdasarkan makna lahiriah
perintah tersebut. Dia mengatakan bahwa golongan zhahiriyah
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mewajibkan setiap orang yang shalat untuk mengucapkan "amiin".
Perintah mutlak bagi makmum untuk mengucapkan "amiin"
berindikasi bahwa ia tetap mengucapkan "amiin" meski sedang sibuk
membaca surah Al Faatihah, dan ini merupakan pendapat mayoritas

ulama madzhab Syaf i. Namun mereka berbeda pendapat, apakah

dengan demikian kesinambungan bacaan dianggap terputus? Dalam
hal ini ada dua pendapat, dan yang benar di antara keduanya adalah
perbuatan itu tidak memutuskan kesinambungan bacaan karena
perintah untuk melakukannya adalah untuk kemaslahatan shalat.

Berbeda dengan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan shalat,

seperti .n"ngu"upkan puj ian (alhamdul il I ah) bagi orang yang bersin.87

Wallahu a'lam.

;iti n '^hi (karena sesungguhnya barangsiapa yang

bertepatan). Yunus menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab

yang dinukil oleh Imam Muslim, i;'i ryr lf lSesa ngguhnya

malaikot mengucapkan "amiin") sebelum lafazh, eq '#
(Barangsiapo yang bertepatan). Demikian pula Ibnu Uyainah menukil
dari Ibnu Syihab, seperti akan disebutkan pada pembahasan tenang

Ad-Da'awaat (doa-doa). Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud
dengan bertepatan adalah dalam hal ucapan dan waktu, berbeda

dengan mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

bertepatan dalam hal ikhlas dan kh'usyu'; seperti Ibnu Hibban, dimana
setelah menyebutkan hadits di atas dia berkata, "Maksudnya
bersesuaian dengan para malaikat dalam hal ikhlas tanpa diiringi rasa

ujub (bangga)."

Demikian pula yang menjadi kecenderungan para ulama yang

lain, dimana mereka menyebutkan hal serupa di antara sifat-sifat
terpuji lainnya. Atau bertepatan dengan para malaikat dalam hal
dikabulkannya doa atau dalam berdoa kepada-Nya dengan ketaatan

khusus. atau maksud dari ucapan "amiin" para malaikat adalah
permohonan ampunan mereka untuk orang-orang mukmin.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa hikmah dianjurkannya
mengucapkan "amiin" dengan tepat, baik dalam ucapan dan waktu,

8? 
Pendapat yang benar adalah bahwa ucapan "amiin" makmum serta pujiannya apabila bersin

tidak memutuskan kesinambungan bacaannya" karena hal ini merupakan sesuatu yang sedikit
serta disyariatkan. Wallahu a' lam.
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adalah agar makmum senantiasa jeli dalam melakukan sesuatu pada
tempatnya, karena para malaikat sendiri tidak pernah lalai.

Secara lahiriah bahwa yang dimaksud dengan para malaikat
adalah semua malaikat, pandangan inilah yang dipilih oleh lbnu
Bazizah. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud hanyalah
malaikat penjaga [pengawas]. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud
adalah para malaikat yang bertugas secara bergantian, bila dikatakan
bahwa malaikat ini selain malaikat penjaga. Adapun yang nampak
bahwa malaikat yang dimaksud adalah mereka yang turut
menyaksikan shalat tersebut, baik yang berada di bumi maupun di
langit.

Setelah satu bab, akan disebutkan riwayat Al A'raj, 'z**ar c,jlli

i*1 :fl' e Qtara malaikat langit mengucopkon "amiin").

Sementara dalam riwayat Muhammad bin Amr disebutkan, A.; ;$$t

"u'1Jr Jif 
'J'i (Uo*, yang demikian bertepatan dengan perkataan

penghuni langit). Serupa dengannya terdapat dalam riwayat Suhail
yang dikutip oleh Imam Muslim.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, ,Fi 'J';ib

y,*:Ate6t ,;c\\i e,,jgtfi$,"rfur,Ft:* * ,r\\i
(Shaf-shaf penduduk bumi berada pada shaf-shaf penghuni langit.
Apabila "omiin" di muka bumi bertepatan dengan "amiin" penghuni
langit, maka diampuni bagi seorang hamba). Persoalan seperti ini
tidak berdasarkan pendapat semata, maka berpegang kepadanya
adalah lebih utama.

.il ;. |fi 6'i i (diampuni dosanya yang telah lalu). Secara

lahiriah diampuni ,.gulu dosanya yang terdahulu, namun menurut
para ulama yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Pembahasan
mengenai hal ini telah dijelaskan ketika menerangkan hadits Utsman
tentang orang yang berwudhu sama seperti wudhu Nabi SAW, dalam
pembahasan tentang thahar ah (bersuci).
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Pelaiaran vans dapat diambil

Disebutkan dalam Amali Al Jurjani dari Abu Abbas Al Asham,

dari Bahr bin Nashr, dari Ibnu wahab, dari Yunus di bagian akhir

hadits, 7:s vj (Dan dosa-dosa yang aknn dutang)' Ini adalah

tambahan yang syadz (ganjil). Ibnu Al Jarud meriwayatkan dalam

kitab Al Muntaqa dari Bahr bin Nashr, tanpa tambahan tadi. Demikian

pula [mam Muslim meriwayatkan dari Harmalah, dan lbnu

i(huzaimah dari yunus bin Abdul A'la, keduanya dari lbnu Wahab.

Begitu pula yang terdapat pada semua jalur periwayatan dari Abu

Huiairah. Hanya saja saya menemukan dalam sebagian naskah yang

dinukil dari Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar dan Abu Bakar bin

Syaibah, keduanya dari Ibnu Uyainah dengan mencantumkan

tambahan tadi. Akan tetapi riwayat ini tidak shahih, karena Abu Bakar

telah meriwayatkan dalam Musnad dan Mushannaf-nya tanpa

tambahan tersebut. Demikian juga dengan para pakar hadits di antara

murid-murid lbnu Uyainah seperti Al Humaidi dan Ibnu Al Madini

serta selain keduanya. Kemudian tambahan itu dinukil pula melalui

jalur lain yang lemah dari riwayat Abu Farwah Muhammad bin Yazid
-bin 

Sinun, dari bapaknya, dari Utsman dan Al Walid (keduanya adalah

putra Saaj), dari Sahal, dari bapaknya, dari Abu Hurairah'

7V U, 
'Sri 

ltUnu Syihab berkota) Riwayat ini memiliki sanad

yang'muttasftfl (bersambung), seperti dinukil oleh lmam Malik dari

teliau (Ibnu Syihab). Adapun mereka yang mengatakan bahwa

riwayat ini mu'allaq (tidak memiliki sanad lengkap) adalah pendapat

yang salah. Namun riwayat ini termasuk riwayat-riwayat mursal lbnu

Syihab, sementara kami telah menyebutkan sisi yang menguatkannya.

Lalu telah dinukil dari tbnu Syihab dengan ialur maushul seperti

dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab Al Ghara'ib wal llal melalui

jalur i{afsh bin Umar Al Adani, dari Malik, dari tbnu Syihab. Ad-

baruquthni berkata, "Hafsh bin Umar menyendiri dalam menukil

riwayat tersebut, sementara dia adalah seorang perawi yang lemah."

Datam hadits bab ini terdapat bantahan bagi golongan Imamiyah

(syi'ah) yang menyatakan bahwa ucapan "amiin" telah membatalkan

shalat, t *"nu ia bukan lafazh Al Qur'an maupun dzikir.

Kemungkinan pendapat mereka ini berdasarkan penukilan dari Ja'far

Ash-Shadiq bahwa makna "amiin" adalah "menuju kepada-Mu", dan

ini pula yang dijadikan pegangan mereka yang mengatakan bahwa
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lafazl]n ini disebutkan dengan panjang (mad) dan tasydid (yakni dibaca
"oammiin"). Sementara Al Mutawalli -salah seorang ulama madzhab
Syaf i- menegaskan bahwa siapa yang mengucapkan ..amiin,, dengan
pemahaman seperti itu, maka shalatnya batal.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan imam,
karena ucapan "amiin" imam bertepatan dengan ucapan ..amiin,, para
malaikat. oleh karena itu para makmum disyariatkan untuk
mengucapkan "amiin" bersamaan dengan imam. Makna lahiriah
hadits adalah bahwa makmum mengucapkan "amiin" pada saat imam
mengucapkannya, demikian pula sebaliknya. pendapat ini
dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Syaf i seperti ditegaskan
oleh penulis kitab Adz-Dzakha'ir, dimana ini merupakan indikasi
pemyataan mutlak (tanpa batas) Ar-Raf i dalam kitab Al Khilaf.
Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab syarh Al Muhadzdzab
tentang kesepakatan para ulama yang berbeda dengan pendapat tadi.
Imam Asy-Syaf i menyatakan secara tekstual dalam kitab Al (Jmm,
bahwa makmum tetap mengucapkan "amiin" meskipun imam tidak
mengucapkannya, baik dengan sengaja atau lupa.

Imam Al Qurthubi berdalil dengan hadits pada bab ini, bahwa
imam harus membaca surah Al Faatihah, dan makmum tidak wajib
membacanya apabila imam mengeraskan bacaannya. pernyataan
pertama sepertinya disimpulkan dari kenyataan bahwa ucapan "amiin,,
khusus pada surah Al Faatilah, maka konteks hadits menyatakan
bahwa membaca AI Faatihah telah mereka ketahui. Sedangkan
masalah kedua bisa saja mengindikasikan bahwa makmum tidak
membaca Al Faatihah saat imam membacanya, bukan berarti
makmum sama sekali tidak membaca Al Faatihah.

112. Keutamaan Mengucapkan Amiin

lir

uir"r"-1 'dti cwl
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781 . Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Apahila solah seorang di ctnlara knlian mengucapknn "amiin" dan
para malaikill di langit mengucapkan "amiin" dan salah salunyct
bertepatan dengan yang lainnyo, maka diampuni dosa-dosanya yang
telah lalu."

Keteranqan Hadits:

(Bab keutamoon mengucapkan "qmiin") Di sini lmam Bukhari
menyebutkan riwayat Al A'raj, karena konteksnya bersifat mutlak
tanpa dibatasi dengan keadaan saat shalat. Ibnu Al Manayyar berkata,
"Keutamaan apalagi yang lebih besar darinya, dimana ia hanyalah
ucapan yang simpel namun mendatangkan ampunan."

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa semua orang yang
membaca surah Al Faatihah disyariatkan mengucapkan "amiin", baik
dalam shalat maupun di luar shalat, berdasarkan lafazh 'eS'l6li jd rlt
(Apabita salah seorang di antara kalian mengucapkarz...). Akan tetapi
dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini dikatakan, '€'l6li jd rlt
y e (Apabila salah seorang di antara kalian mengucapknn soat

shalat...), maka lafazh yang bersifat mutlaq (tanpa batasan) dipahami
di bawah konteks lafazh muqayyad (memiliki batasan). Namun dalam
riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Ahmad

-dan sanadnya turut disebutkan oleh Imam Muslim- disebutkan, tll
f56 "6:,i), $i llpabila pembaca (qari') mengucapkan "amiin,,,

maka ucapkanlah oleh kolian "amiin"). Riwayat ini mungkin
dipahami dalam konteks umum. Apabila pembaca (qari')
mengucapkan "amiin" maka orang yang mendengarnya dianjurkan
untuk mengucapkan "amiin" baik di saat shalat maupun di luar shalat.
Hanya saja mungkin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
pembaca (qari') di sini adalah imam saat membaca Al Faatihah,
karena sesungguhnya hadits ini memiliki satu sumber dengan lafazh
yang bervariasi.

Sebagian pendukung aliran Mu'tazilah berdalil dengan hadits ini
untuk menyatakan bahwa para malaikat lebih utama daripada
manusia. Pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan pada bab
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tentang malaikat dalam pembahasan tentang bad'ul khalq (awal mula
penciptaan).

113. Makmum Mengeraskan Ucapan Amiin
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782. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Apabila imam mengucapkan 'ghoiril maghdhuubi 'alaihim waladh-
dhaalliin (bukan orang-orang yang dimurkni dan bukan pula orang-
orangyang sesat)', maka ucapkanlah "amiin". Karena sesungguhnya
barongsiapa yong ucaponnya bertepatan dengan ucopan pora
malaikat, mako akan diampuni dosa-dosanya yong terdahulu."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Amr dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Begitu pula
diriwayatkan oleh Nu'aim Al Mujmir dari Abu Hurairah RA.

Keteransan Hadits:

(Bab makmum mengeraskan ucapan "omiin") Demikian yang
terdapat pada kebanyakan perawi. Sementara dalam riwayat Al
Mustamli dan Al Hamawi disebutkan "Imam mengeraskan ucapan
amiin". Tapi yang pertama lebih tepat, agar tidak terjadi pengulangan
judul bab.

t! ...i6)i j6 t!\ (apabila imam mengucapkon... dan

seterusnya). Hadits ini dijadikan dalil bahwa imam tidak
mengucapkan "amiin", sebagaimana yang telah dijelaskan. Az-Zain
bin Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian hadits dengan judul bab
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adalah karena dalam hadits terdapat perintah mengucapkan "amiin".
Sementara apabila ada perintah untuk mengucapkan sesuatu, maka
dipahami bahwa hal itu diucapkan dengan keras. Sedangkan apabila
yang dimaksud adalah ucapan yang pelan atau ucapan dalam hati,
maka harus ada penjelasan yang membatasi atau mengkhususkannya."

Ibnu Rasyid mengatakan, kesesuaian tersebut ditinjau dari
beberapa segi, di antaranya:

Pertamo, di sini kalimat "Apabila imom mengucapkan..... maka
ucapknnlah oleh kalian emiin" telah dihadapkan antara lafazh
'ucapan' dengan 'ucapan' pula. Sementara imam mengucapkan
"amiin" dengan suara keras, maka makmum juga harus
mengucapkannya dengan keras.

Kedua, kalimat dalam hadits "moko ucapkanlah" tidak dibatasi
apakah diucapkan dengan keras atau pelan, sementara konteks
kalimatnya bersifat mutlaq dan itsbat (menetapkan). Untuk itu harus
dipahami bahwa maksudnya adalah mengucapkannya dengan suara
keras berdasarkan dalil dalam masalah imam. Sementara suatu lafazh
yang bersifat mutlaq bila telah dipahami dalam konteks tertentu, maka
tidak dapat dijadikan hujjah dalam hal yang lain.

Ketiga, telah disebutkan bahwa makmum diperintahkan untuk
mencontoh imam. Dalam hal ini imam mengucapkan "amiin" dengan
keras, maka makmum juga harus mengucapkannya dengan keras
untuk mengikuti imam. Pernyataan terakhir ini telah dikemukakan
sebelumnya oleh Ibnu Baththal. Akan tetapi hal ini dikritik, karena
konsekuensinya adalah makmum harus membaca Al Faatihah dengan
keras disebabkan imam membacanya dengan keras.

Dalam hal ini mungkin untuk dibedakan, karena mengeraskan
bacaan Al Faatilah di belakang imam adalah dilarang, maka cakupan
perintah "mengikuti imam" tetap berlaku dalam hal mengucapkan
"amiin". Pendapat ini diperkuat oleh keterangan sebelumnya dari
Atha' bahwa orang-orang yang berada di belakang lbnu Az-Zubair
mengucapkan "amiin" dengan suara keras. Al Baihaqi meriwayatkan
melalui jalur lain dari Atha' bahwa ia berkata, "Aku mendapati dua
ratus sahabat Rasulullah SAW di masjid ini. Apabila imam
mengucapkan 'walodh-dhaalliin', maka aku mendengar suara mereka
bergemuruh mengucapkan "amiin"."
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Pendapat yang mengatakan bahwa makmum mengucapkan
"amiin" dengan keras adalah pendapat Imam Asy-Syaf i dalam
madzhabnya yang lama, serta menjadi landasan fatwa. Ar-Raf i
berkata, "Maksimal dalam persoalan ini terdapat dua pendapat, yang
paling benar di antara keduanya adalah makmum mengucapkan
"amiin" dengan keras."

.. t c tU, t ,

)-P i.'r;,eJ a;n$ (Hadits ini diriwayotkan pula oleh Muhammod

bin Air) Yakni Amr bin Al Qamah Al-Laitsi. Riwayatnya ini telah
disebutkan beserta sanadnya oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dari
Yazid bin Harun, Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ismail bin Ja'far, dan
Al Baihaqi melalui An-Nadhr bin Syamuel. Ketiganya dari
Muhammad bin Amr, sama seperti riwayat Sumay dari Abu Shalih.

Lalu dalam riwayatnya dikatakan, o[,l.Jr J,i( 
'J:i di 2$rg grat itu

b e r t e p at an de n gan p e r kat aon pe n ghuni I angi t).

't*iit,'li.l {aan diriwayatkan pula oleh Nu'aim Al Mujmir) Al
Karmani mengemukakan pendapat yang syadz (ganjil), dia berkata,
"Ringkasnya, Imam Malik telah menukil hadits ini dari Sumay dan
Muhammad bin Amr serta Nu'aim. Akan tetapi yang pertama dan
kedua telah menukil dari Abu Hurairah disertai perantara, sedangkan
Nu'aim menukil dari Abu Hurairah tanpa perantara." Penegasan
beliau ini tidak didukung oleh konteks yang ada. Imam Malik tidak
menukil riwayat melalui jalur Nu'aim dan tidak pula melalui jalur
Muhammad bin Amr. Kami telah menyebutkan ahli hadits yang
menukil sanad riwayat Muhammad. Adapun riwayat Nu'aim Al
Mujmir telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, As-
Sarraj, Ibnu Hibban dan selain mereka melalui jalur Sa'id bin Abi
Hilal dari Nu'aim Al Mujmir, dia berkat a, *:fi i;-'; *i irtl ',11

:arlt i,a1 GT ;Jvt ;irilr r
,'3i ?ri ,jri oF)i d ..riij'
*t yi,',* y' )'ri;"a'3$\,il.y, *,!l')'"l.,.'st l'k"i

(Aku shalat di belakang Abu Hurairah, moka beliau membaca
" bi s millahirr ahmoanirr ahiim " ke mudian membac a ummul qur' an [Al
FaatihahJ hingga sampai pado "waladh-dhaalliin". Beliau
mengucapkan "qmiin" dan orong-orqng pun mengucapkan "amiin".

i't ,P y1", i\i1i "i ,f")r ;;J,)r ar

'U 
?ti 159 ,'$i ?ti ,'te;' t;tS jfi ,,yt
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setiap kali sujud dia mengucapkan "Allahu Akbar". Apabila bertJiri
dari dua rakaat, dia menguccpkan "Allahu Akbar". setelah suram diq
mengatakan, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tongan-Nya,
sesungguhnya aku adalah orang yang paling serupq denp4an shalat
Rasulullah SAW di qntara kolian."

Imam An-Nasa'i memberinya judul, bab .,Mengeraskan 
Bacaan

Bismillahirrahmaanirrahiim". Ini merupakan hadits paling shahih
yang dinukil sehubungan dengan persoalan tersebut. Sikap Al Baihaqi
ditanggapi bahwa kemungkinan maksud ucapan Abu Hurairah "paling
serupa" adalah pada sebagian besar gerakan shalat, bukan
keseluruhannya. Sementara sejumlah perawi -selain Nu'aim- telah
menukil riwayat tersebut dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan
perihal "basmalah", seperti yang akan disebutkan. Namun dikatakan
bahwa Nu'aim adalah seorang perawi yang tsiqah (terpercaya), maka
keterangan tambahan yang diriwayatkannya dapat diterima.
Sedangkan secara lahiriah hadits tersebut berlaku pada keseluruhan
shalat, maka harus dipahami sebagaimana konteksnya yang umum
hingga ditemukan dalil yang mengkhususkannya.

l14. Apabila Ruku'Sebelum Sampai Shaf

dtJt,gt
f i "';At

,*1.2. 1o. . ,
lJt'o';-. ct * j;Jt +

783. Dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa ia sampai kepada
Nabi SAW saat beliau sedang ruku', maka ia pun ruku, sebilum
sampai ke shaf. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, dan
beliau bersabda, "semoga Allah menambah semongatmu dan jangan
engknu ulangi."

Keleransan Hadits:

(Bab apabila ruku' sebelum sampai shafl. Sepantasnya bab ini
disebutkan pada pembahasan tentang imam. Telah disebutkan di
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tempat itu bab tentang "Wanita Seorang Diri Dianggap Satu Shaf'.
Saya telah menyebutkan di tempat itu bahwa Ibnu Baththal berdalil
dengan hadits Anas tentang shalatnya Ummu Sulaim, untuk
menyatakan boleh bagi seorang laki-laki shalat di belakang shaf,
karena hukumnya diikutkan hukum satu orang wanita. Kemudian saya
dapati argumentasi itu telah dikemukakan oleh para pembesar ulama
sebelum beliau, meski pada dasamya argumentasi ini sangat terbuka
untuk dikdtik. Saya akan mengemukakan pendapat ulama yang
dibantah oleh Ibnu Khuzaimah, dimana ia berkata, "Argumentasi ini
tidak mempunyai landasan yang kuat, karena shalatnya seseorang di
belakang shaf sendirian telah dilarang menurut kesepakatan ulama,
baik yang mengatakan shalatnya tidak sah maupun yang mengatakan
shalatnya sah. Sedangkan shalatnya wanita seorang diri di belakang
shaf apabila tidak ada wanita lain yang menemaninya adalah
diperintahkan, lalu bagaimana perkara yang terlarang diqiyaskan

[dianalogikan] dengan perkara yang diperintahkan?" Nampaknya
orang yang mengemukakan argumentasi di atas memperhatikan
kebolehan secara mutlaq, seraya memahami larangan dalam konteks
tanzih (lebih utama ditinggalkan) serta perintah dalam konteks
istihbab (disukai).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab ini termasuk salah satu
kritikan terhadap Imam Bukhari, dimana beliau tidak menyebutkan
kelgngkapan kalimat pada judul bab, karena adanya kemusykilan
terhadap hadits serta perbedaan para ulama dalam memahami
perkataannya'Jangan engkau ulangi'."

i.,oz, i , .6F gi ;2 @ari Abu Balcrah), dia adalah Abu Bakrah Ats-

Tsaqafi. Sebagian ulama mengkritik ke-shahih-an hadits ini dengan
sebab Al Hasan meriwayatkannya tanpa menggunakan lafazh yang
menunjukkan bahwa ia telah mendengar langsung. Telah dikatakan
bahwa Al Hasan tidak mendengar langsung dari Abu Ba'krah, bahkan
beliau menukil hadits itu dari Al Ahnaf dari Abu Bakrah. Tapi kritikan
ini tertolak oleh riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Al A'lam, dia
berkata, "Al Hasan telah menceritakan kepadaku bahwa Abu Bakrah
menceritakan kepadanya. . ."

*t f rt, oV dt dl.#t '8i (bahwasanya ia sampai kepada

Nabi SAl4) Dalam riwayat Hammad yang dikutip oleh Ath-Thabrani
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disebutkan, "Ketika Rasulullah SAW berbalik, beliau bersabda,

€tt i:t ",iaJr S;; giapukah di antara kalian yang masuk

sedang ia dalam keadaan ruku"').

by 'iit 'llsrj (semoga Allah menambah semangotma). yakni

dalam meraih kebaikan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Nabi SAW
memberi tanggapan positif atas perbuatan Abu Bakrah dari sisi yang
umum, yakni kesungguhan untuk mendapatkan keutamaan shalat
berjamaah. Namun beliau SAW menyalahkan perbuatannya dari segi
yang lebih khusus.

i" li (dan jangan engknu ulangi) Yakni jangan mengulangi apa

yang telah engkau lakukan, yaitu berjalan dengan tergesa-gesa
kemudian ruku' sebelum sampai shaf lalu berjalan hingga masuk
dalam shaf. Keterangan yang berindikasi ke arah itu telah disebutkan
dengan tegas pada sebagian jalur periwayatannya yang sebagiannya

telah disebutkan. Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan, urrlr i JUi
(Beliou SAW bertarrya, "siapakah yang berjalan?"). Dalam riwayat
Yunus bin Ubaid dari Al Hasan yang dikutip oleh Ath-Thabrani
disebutkan , |,r;i t S Sr q* 'oi '# iSi ru;it ria ',=>b i ',:ui

(Beliau SAW bertanya, "siapaknh pemilik napas ini?" Io menjawab,
"Aku khowatir ketinggalan satu rakaat bersomamu").

Dalam riwayat beliau (Ath-Thabrani) melalui jalur lain di
bagian akhirnya disebutkan, '4;3 O ett 'S1i( 6 Jb (Kerjakanlah

apa yang engkau dapati lalu gantilah apo yang luput darimu). Dalam
riwayat Hammad yang dikutip oleh Abu Daud dan selainnya

disebutkan, "'.i,lart o\i {;t}t |i$ lSiopotuh di antara lalian yang

ruku' sebelum sampai shafl. Sedangkan riwayat Hammad yang baru

disebutkan menggunakan lafazh, €\ $i ",;5r yS iS lSiopokah di
antara kalian yang masuk shaf sedang ia dalam keadaan rula{.

Riwayat terakhir ini dijadikan pegangan oleh Al Muhallab,
dimana dia berkata, "Hanya saja Nabi SAW berkata kepada Abu
Bakrah 'Jangan engkou ulangi', karena sikap beliau yang berjalan
sambil ruku' telah menyerupakan dirinya dengan cara berjalannya
hewan." Akan tetapi sesungguhnya larangan tidak hanya terbatas pada
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persoalan itu, seperti yang telah saya kemukakan. Sebab apabila

larangan hanya terbatas pada lingkup tersebut, maka konsekuensinya
seseorang yang melakukan takbiratul ihram sendirian di belakang shaf
tidak makruh hukumnya. Padahal telah dijelaskan bahwa ulama telah
sepakat memakruhkannya. Bahkan Imam Ahmad dan Ishaq serta

sebagian ahli hadits madzhab Syaf i, seperti Ibnu Khuzaimah, telah
mengharamkannya. Lalu mereka mendukung pendapat ini dengan

hadits Wabishah bin Ma'bad , ;C- *i ,s,f, &'t Y iu' o,; o3r'01

a:1,*r:lr :,* oi ,V6 ,irLl jVr ',;b 
lsrtrngguhnya Nabi SAW melihat

seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian, maka beliau SAW
memerintahkannya untuk mengulangi shalot). Hadits ini diriwayatkan
oleh para penulis kitab Sunon dan di-shahih-kan oleh Imam Ahmad
dan Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya. Ibnu Khuzaimah
meriwayatkan pula dari hadits Ali bin Syaiban, sama seperti di atas,

hanya saja beliau menambahkan,'.ildr e :/.6.)b i (Tidak ada

sholat bagi yang sendirian di belakong shafl.

Adapun Imam Asy-Syaf i serta ulama-ulama lainnya
mendukung pendapat mereka dengan hadits Abu Bakrah, dimana
hadits ini memberi isyarat bahwa perintah yang terdapat dalam
riwayat Wabishah bernilai istihbab (disukai), karena Abu Bakrah telah
melakukan sebagian shalat dengan sendirian di belakang shaf, namun
Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat. Hanya
saja Nabi SAW melarangnya kembali melakukan hal yang serupa.

Seakan-akan beliau SAW memberi bimbingan kepadanya untuk
melakukan perbuatan yang lebih utama.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Mughirah dari Ibrahim -

tentang seorang laki-laki yang shalat di belakang shaf sendirian- ia
berkata, "Shalatnya sempurna namun tidak dilipatgandakan." Imam
Ahmad serta ulama lainnya telah mengompromikan kedua hadits itu
dengan cara lain, yakni hadits Abu Balaah telah membatasi

keumuman hadits Wabishah. Barangsiapa yang memulai shalat

seorang diri di belakang shaf kemudian masuk kedalam sfta/ sebelum

bangkit dari ruku', maka ia tidak wajib mengulangi shalat seperti pada

hadits Abu Bakrah. Sedangkan bila tidak demikian, maka ia wajib
mengulangi shalat berdasarkan keumuman hadits Wabishah dan Ali
bin Syaiban.
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Sernentara sebagian ulama menyimpulkan dari lafazh "Jangan
engkau ulangi" bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah
sebelumnya telah diperbolehkan. Setelah itu ada larangan untuk
melakukannya, yaitu sabda beliau SAW, "Jangan engkau ulangi".
Maka, tidak boleh kembali melakukan apa yang telah dilarang oleh
Nabi SAW. Cara seperti inilah yang ditempuh oleh Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang Juz'ul Qira'ah Khalfal Imaam. Melalui
penjelasan yang telah saya kemukakan dapat ditarik jawaban bagi
mereka yang mengatakan, "Mengapa beliau SAW tidak berdoa untuk
Abu Bakrah agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana
beliau SAW berdoa untuknya agar Allah memberinya tambahan
semangat?" Mereka menjawab, "Bisa saja ia terlambat karena suatu
persoalan, dan itu lebih utama daripada mendapatkan pada awal
shalat". Hal ini berdasarkan larangan tersebut dikarenakan
keterlambatan semata, padahal sebenarnya tidak demikian.

Catatan

Lafazh '.ti6 1 llangan engkau ulangi) Dalam semua riwayat,

huruf la' dalam lafazh tersebut berharakat fathah dan huruf aiz
berharakat dhammah, yang bermakna kembali. Namun sebagian
pensyarah kitab Al Mashabih meriwayatkan bahwanyalafazh ini telah
dinukil dengan harukatfathah pada huruf ta' dan harakat kasrah pada

huruf 'ain (Zv$, yang bermakna mengulangi. Riwayat yang masyhur

didukung oleh tambahan di bagian akhir hadits itu, seperti dikutip oleh

Ath-Thabrani, yaitu |!i; 6 ,prt * ri1 t ,Y (Kerjakan apa-apa

yang engkau dapati dan gantilah apa-apa yang luput darimu). Ath-
Thahawi telah meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah

dengan lafazh marfu', 'ir? s- ".,abl tt\t €'j-y,i i;l:ar'€';oli ;i r:1

".;!,rllt n'ak p<pabila salah seorang di antara kalian mendatangi

shalat, makn janganlah ia ruku' sebelum sampai kepada shaf, hingga
ia mengambil tempat dalam shafl.

Hadits ini menjadi dalil bahwa makmum yang datang terlambat
hendaknya langsung mengikuti posisi imam saat datang. Perintah
mengenai perkara itu telah disebutkan dengan tegas dalam Sunan
Sa'id bin Manshur melalui riwayat Abdul Azizbin Rafi' dari beberapa
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orang penduduk Madinah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, g.+'1 6
W,il u{r ;eir e q"51t ya\1 6s6\1*:3 (Barangsiapa yans

mendapatiku dalam keadaan berdiri, ruku' atau sujud, maka
hendaklah ia mengikuti sebagaimana keadaanku). Riwayat serupa

dinukil pula oleh At-Tirmidzi dari Ali dan Mu'adz bin Jabal dari Nabi
SAW, namun sanadnya tidak kuat. Tapi riwayat ini menjadi kuat
dengan dukungan riwayat yang dinukil melalui jalur Sa'id bin
Manshur.

ll5. Menyempurnakan Takbir Saat Ruku'

- C' 
' 

ILrJ)>.)

* { J:",iC,f
( td-; g;\2 bl;t
urt')erK K ok

J:-il

,nV Ut'dsIUc*',.'&',&frtv' . .',' \ t 
. &d'*

Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dan
mengenai masalah ini diriwayatkan pula oleh Malik bin Al Huwairits.

o ' .o o z .11 t o / '.,? I o .

4 olJ*-o f J)b _p c)rJl Gl f,,
Ar 6Ti :Jt- ;HL lb rtr Or,
'^ftT'i *j y "ut & ^nt J;)

'ec )
784. Dari Abu Al Alla', dari Muthanif, dari Imran bin Hushain,

dia berkata, "Ia shalat bersama Ali RA di Bashrah, lalu dia berkata,
'Laki-laki ini telah mengingatkan kami akan shalat yang biasa kami
lakukan bersama Rasulullah SAW'. Lalu disebutkan bahwa beliau
bertakbir setiap kali bangkit dan setiap kali turun."

lrU
t ,eri'*r; tat'3+"ryrk rk fi r;; eri *

*' y ilt J2 ^)t)ij,i;t,'#\ ] i,ss
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785. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia shalat mengimami
mereka seraya bertakbir setiap kali turun dan bangkit. Ketika selesai
beliau berkata, "sesungguhnya aku paling serupa dengan kalian
dengan Rasulullah SAW dalam hal shalat."

Keterangan Hadits:

(Bab menyempurnaksn takbir saat ruku') yakni
memperpanjang ucapan takbir hingga ruku' sempurna, atau yang
dimaksud adalah menyempumakan jumlah takbir shalat dalam
ruku',88 demikian yang dikatakan Al Karmani.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Imam Bukhari
memaksudkan lafazh "menyempurnakan" sebagai isyarat akan
lemahnya riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dari hadits
Abdurrahman bin Abza, dia berkata, ;,Lt * h, ,rt Ct ',b '1:"
'4t 

e P Qqku shalat di belakang Nabi SAW dan beliau titutk
me nye mpur no kan t akb i r').

Imam Bukhari telah menukil dalam kitabnya At-Tarikh dari Abu
Daud Ath-Thayalisi bahwa ia berkata, "Riwayat ini batil menurut
pandangan kami." Lalu Ath-Thabari serta Al Bazzar berkata,
"Riwayat itu hanya dinukil oleh Al Hasan bin lmran, sedangkan ia
seorang perawi yang majhul (tidak 'dikenal)." Jika dikatakan bahwa
hadits itu shahih, maka dapat dijawab bahwa beliau melakukannya
untuk menjelaskan akan kebolehannya, atau yang dimaksud adalah
tidak mengeraskan takbir, atau tidak memperpanjang suara saat
mengucapkannya.

*t y'rj/it oV 4t f /V i.t ii6 6at itu diriwayatkan oteh

Ibnu Abbas dari Nabi SArn Yakni tentang menyempurnakan takbir.
Maksudnya, Ibnu Abbas meriwayatkannya dari segi makna, sebab
yang dimaksudkan Imam Bukhari adalah hadits lbnu Abbas yang
terdapat di akhir bab setelah ini, dimana lbnu Abbas berkata kepada
lkrimah ketika dia diberitahu tentang orang yang takbir pada shalat
Zhuhur sebanyak dua puluh dua kali takbir. Dia berkata,
"Sesungguhnya ia adalah shalat Nabi SAW." Hal ini berarti, masalah

t* S.t.luh lafazh "dimalisud" terdapat tulisan tidakjelas sekitar empat kata dalam naskah yang
telah dicetak.
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menyempumakan takbir telah dinukil langsung dari Nabi SAW. Sebab
takbir pada shalat-shalat yang empat rakaat tidak lebih dari jumlah
tersebut, dan konsekuensinya beliau mengucapkan takbir saat ruku'.
Maka ini meminimalkan kebenaran kemungkinan pertama.

?i"F, i U,6 +t: (mengenai masalah ini diriwayatkan pula

oleh Malik bin Al Huwairits) Yakni masuk dalam persoalan ini hadits
Malik bin Al Huwairits. Hadits yang dimaksud disebutkan oleh Imam
Bukhari pada beberapa bab kemudian, yakni di bab "Berdiam Sejenak

di antara Dua Sujud". Adapun lafazhnya adalah, 1< g; j iA
(Beliau berdiri kemudian ruku' lalu bertakbir).

lpu, ^-s 
'iir ,fj ,* e ,b Qa shalat bersamo Ali di

Bashrah) Vaini Imran shalat bersama Ali bin Abi Thalib di Bashrah
setelah peristiwa perang Al Jamal.

Yf s 1*rrgingatkan kepada kita)Halini memberi asumsi bahwa

takbir yang dimaksud saat itu telah ditinggalkan. Imam Ahmad serta
Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Musa Al
Asy'ari, dia berkata, "Ia telah mengingatkan kami akan shalat yang
biasa kami lakukan bersama Rasulullah SAW, mungkin kami telah
melupakannya atau meninggalkannya dengan sengaja." Dalam
riwayat Imam Ahmad dari jalur lain dari Mutharrif, dia berkata,
"Kami berkata -kepada Imran bin Hushain- wahai Abu Nujaid,
siapakah yang pertama meninggalkan takbir?" Dia berkata, "Utsman
bin Affan, ketika dia takbir dengan suara lemah."

Ada kemungkinan yang dimaksud adalah tidak mengeraskan
suara saat takbir. Sementara Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu
Hurairah bahwa yang pertama kali meninggalkan takbir adalah
Muawiyah. Sedangkan Abu Ubaid meriwayatkan bahwa yang pertama
meninggalkannya adalah Ziyad. Tapi riwayat ini tidak menafikan
riwayat sebelumnya, sebab Ziyad meninggalkan takbir karena
Muawiyah telah meninggalkannya, dan Muawiyah meninggalkannya
berdasarkan perbuatan Utsman.

Sejumlah ulama memahami riwayat-riwayat ini bahwa yang
dimaksud adalah mengucapkannya dengan samar. Pemahaman ini
didukung oleh hadits Abu Sa'id berikut pada bab, "Takbir Saat
Bangkit dari Dua Sujud". Namun Ath-Thahawi telah meriwayatkan
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bahwa beberapa kaum meninggalkan takbir saat melakukan gerakan
turun dan tidak meninggalkannya saat melakukan gerakan bangkit.
Dia mengatakan, "Demikian pula yang dilakukan oleh Bani
Umayyah". Hal serupa dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Umar.
Sementara dari salah seorang ulama salaf disebutkan bahwa ia tidak
mengucapkan takbir [dengan keras] kecuali saat takbir yang pertama
(takbiratul ihram).

Sebagian ulama membedakan antara shalat sendirian dengan
lainnya fiamaah]. Argumentasi pandangan ini adalah sesungguhnya
takbir disyariatkan untuk memberitahukan gerakan imam, oleh sebab
itu tidak diperlukan bagi orang yang shalat sendirian. Akan tetapi
takbir tersebut telah tetap disyariatkan bagi setiap orang yang
melaksanakan shalat, baik saat melakukan gerakan turun maupun
bangkit. Mayoritas ulama mengatakan hukum takbir adalah sunah,
kecuali takbir yang pertama (takbiratul ihram). Sedangkan Imam
Ahmad dan sebagian ulama lainnya berpendapat sesuai makna lahiriah
hadits, yakni semua takbir hukumnya wajib.se

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hikmah disyariatkan takbir saat
turun maupun bangkit adalah; bahwa seorang mukallaf diperintah
untuk berniat pada permulaan shalat ketika takbir, maka niat tersebut
harus senantiasa dijaga sampai akhir shalat. Untuk itu ia diperintahkan
untuk memperbaharui takbir di sela-sela shalat sebagai simbol niat.eo

g: Ai;: €'t * getiap kati bangkit dan setiap kali turun)Hal
ini mencakup semua perpindahan dalam shalat, kecuali bangkit dari
ruku' berdasarkan ijma' bahwa yang diucapkan pada gerakan ini
adalah pujian. Lafazh yang bersifat umum seperti ini telah disebutkan

8e 
Pendapat ini lebih kuat ditinjau dari segi dalil, karena Rasutullah SAW tetap melakukannya

serta memerintahkan untuk melakukannya, sementara kaedah dasar mengatakan bahwa suatu
perintah adalah berindikasi wajib. Rasulullah SAW telah bersabda, "Shalatlah kalian
sebagaimana kalian lihat aku shalat." Adapun riwayat yang dinukil dari Utsman dan
Muawiyah bahwa mereka tidak menyempurnakan takbir dipahami mereka tidak
mengeraskannya bukan berarti tidak mengucapkan takbir sama sekali, atas dasar berprasangka
baik terhadap keduanya. Meski terbukti bahwa keduanya telah meninggalkan takbir, maka
dali[ sepantasnya lebih dikedepankan daripada pendapat keduanya RA. begitu pula perbuatan
seluruh sahabat lainnya. Wallahu a'lam.
e0 Apabila dikatakan hikmah disyariatkan takbir berulang kati untuk mengingatkan orang
shalat akan kebesaran Allah SWT, dan keagungan-Nya. maka tidak pantas menyibukkan diri
dengan perkara lain saat melakukan ketaatan kepada-Nya" bahkan sepantasnya menghadap
kepada-Nya lahir dan batin, berlaku khusyu' sebagai pengagungan kepada-Nya dan mencari
keridhaan-Nya, niscaya hal ini cukup berdasar. I{allahu a'lam.
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pula dalam hadits Abu Hurairah pada bab di atas, dari hadits Abu
Musa yang telah kami sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan An-
Nasa'i, dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi
dan Ath-Thahawi, dari hadits Ibnu Abbas di bab berikut, dari hadits
Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dari
hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur,
dari hadits Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, serta
dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Lafazh ini akan
dijelaskan secara mendetail dalam riwayat Abu Hurairah.

116. Menyempurnakan Takbir Saat Sujud

o-ri /'"IL'd, L):r:ju irr * i :'b ,fdt o*, /.o
.o'- ,, ?. .:,

cJ d,-rl r rgrJ.rlJ Jfk) (i'^L
c . . . . ,1 ..
,,-f u4 t)l)

to I .

, tSlr^s t54

Sb ,.{t t; ri1. oK .# 'r:

'bi;,)At;bt.'3 F')t
:JG')i *r y rtt & -U,;>,*t* ;_

t., /. c - tr -. cz I

, ) re :)ws 3p

*j*iltt-)gr*n,
786. Dari Mutharrif bin Abdullah, dia berkata, "Aku dan Imran

bin Hushain shalat di belakang permakmum kepadal AIi bin Abi
Thalib RA. Apabila sujud dia bertakbir, apabila mengangkat
kepalanya dia bertakbir, dan apabila bangkit dari dua rakaat dia
bertakbir. Ketika shalat selesai dilaksanakan, tanganku dipegang oleh
Imran bin Hushain lalu ia berkata, "Orang ini telah mengingatkanku
akan shalat Muhammad sAw -atau ia berkata- sungguh ia telah shalat
mengimami kita dengan shalat Muhammad SAW."

;{*':))t.'dri :'Jv os. rtt *, \/*;t L'ilG .c4 ti;r;u
' '. -r. i z ;

e3rtif \ &'r& a)t * C'
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787. Dari lkrimah, dia berkata, "Aku melihat seseorang di
maqam bertakbir setiap kali menunduk dan bangkit, apabila berdiri
dan turun. Lalu aku mengabarkannya kepada Ibnu Abbas RA, maka
beliau berkata, 'Bukankah yang demikian adalah shalat Nabi SAW,
tidak ada ibu bagimu'."

Keterangan Hadits:

Ltki 6 ia rtr e1 /." ,fri i.'db 
'dt |ri:" ("t u bersama

Imran shalat bermakmum pada Ali bin Abi Thalib). Riwayat ini
dijadikan dalil bahwa tempat makmum yang berjumlah dua orang
adalah di belakang imam, berbeda dengan mereka yang mengatakan
bahwa salah satunya di sebelah kanan imam dan satunya di sebelah
kiri. Tapi menjadikan riwayat di atas sebagai mendukung pendapat
tersebut perlu dikaji lebih lanjut, sebab tidak ada dalam riwayat itu
suatu pernyataan bahwa yang menjadi makmum hanya mereka
berdua.

Telah disebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung di Bashrah,
demikian pula diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dari Humaid bin
Hilal, dari Imran. Namun disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad
melalui jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Ghailan bahwa peristiwa itu
berlangsung di Kufah. Begitu. pula yang diriwayatkan oleh
Abdunazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, serta sejumlah perawi
lainnya dari Muthanif. Maka, ada kemungkinan peristiwa ini terjadi di
dua negeri tersebut. Dalam riwayat Abu Al Alla' disebutkan dengan
lafazh yang bersifat umum, sementara di tempat ini dengan
menyebutkan sujud, bangkit, dan bangkit dari dua rakaat. Hal ini
memberi isyarat bahwa takbir pada ketiga tempat inilah yang telah
ditinggalkan. Lalu Imran mengingat kembali karena shalat yang
dilakukan Ali RA.

Sri'1i latau ia berkata) Ini adalah keraguan yang bersumber dari

salah seorang perawi hadits tersebut. Kemungkinan berasal dari
Hammad, karena Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Sa'id bin Abi
Arubah dengan lafazh, *1 :o i' t* lt )'ir aV* e 'jil b, .b
(Orang ini telah shalat mengimami kita soma seperti shalat
Rasulullah SAn, tanpa ada keraguan. Kemudian dalam riwayat
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Qatadah dari Mutharrif, Imran berkata, d3'1 l? 'il ii f :y,'41 U,

:fi, :y q J;t:o h' & l' )*t:Yc+i 1t*u tittak pernuh

shalat sejak saat atau sejak ini dan ilu, sualu shalol yung lebih
menyerupai shalat Rasulullcth SAW daripada shalal ini)-

Ibnu Baththal berkata, "Sikap mereka yang tidak mengingkari
orang-orang yang meninggalkan takbir di tempat tersebut
menunjukkan bahwa kaum salaf beranggapan [mengeraskan] takbir
pada tempat-tempat tersebut bukanlah rukun shalat." Ath-Thahawi
mengisyaratkan adanya rjma' ulama yang berpendapat bahwa
barangsiapa yang meninggalkannya, maka shalatnya dianggap
sempurna. Tapi pemyataan ini perlu dicermati, karena adanya
keterangan terdahulu dari Imam Ahmad yang telah mewajibkannya.
Perbedaan pendapat tentang sah tidaknya shalat oftmg yang
meninggalkannya termaktub dalam madzhab Imam Malik, kecuali
apabila yang dimaksud adalah ijma' sebelum adanya perbedaan ini.

lU.Jt * I'L; U-i:t (aku melihat seorang laki-laki di maqcrm)

Dalam riwayat Al Ismaili dikatakan, #1 *'.lb'4- @*" sholat

bermakmum pada seorang syaikh di Abthah). Namun riwayat pertama
lebih kuat, kecuali apabila yang dimaksud dengan Abthah di sini
adalah tikar yang biasa digelar di masjid. Pada awal bab berikut akan

disebutkan dengan lafazh* E 
''lb'4b (Aku shalat bermakmum

kepadct seorang syaikh di Makkah). Lalu pada sebagian jalur
periwayatannya dia [Ikrimah] menyebutkan nama syaikh tersebut,
yakni Abu Hurairah. Lalu riwayat-riwayat ini tidak berbeda dalam
menyatakan bahwa ia melihatnya di Makkah. Sementara dalam
riwayat As-Sarraj melalui jalur Hubaib bin Az-Zubair dari Ikrimah

disebutkan, |u3 !O i' ,):t C, * g,F.:/!.r',;-rrgm mehhat

seorong laki-laki shalat di masjid Nabi SAIY). Apabila riwayat ini
tidak dipahami dalam konteks majaz, maka ia tergolong riwayat syodz
(ganjil).

O., ?i ) (tidak ada ibu bagimu) lni adalah kalimat yang

diucapkan oleh orang Arab untuk menghardik atau mencaci.

Demikian pula lafazh pada riwayat sesudahnya, yakni 'A1( '$!l(i

(ibumu kehilangan engkau). Seakan-akan ia mendoakan agar ibunya
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kehilangan dirinya atau ia kehilangan ibunya. Akan tetapi mercka

tidak memaksudkan hakikat kalimat ini. Menurut Ibnu Abbas, lkrimah
pantas mendapatkan celaan ini karena ia telah menisbatkan laki-laki
yang dilihatnya sebagai orang dungu, yang merupakan puncak

kebodohan, padahal laki-laki tadi terbebas dari sifat ini [bukan orang

dungul.

I17. Takbir Apabila Berdiri Dari Sujud

788. Dari lkrimah, dia berkata, "Aku shalat bermakmum kepada

seorang syaikh di Makkah, ia bertakbir sebanyak dua puluh dua kali.
Aku berkata kepada lbnu Abbas, 'sesungguhnya ia adalah orang

dungu'. Ibnu Abbas berkata, 'Engkau kehilangan ibumu, itu Sunnah

Abu Qasim SAW'." Musa berkata, "Aban telah menceritakan kepada

kami, ia berkata bahwa Qatadah telah menceritakan kepada kami,

Ikrimah telah menceritakan kepada kami."

t.?, tio,.
rr-,lJ €l g

c!r

t/7t c !
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789. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bahwa ia
mendengar Abu Hurairah berkata. "Biasanya Rasulullah SAW apabila
berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika telah berdiri. Kemudian
bertakbir ketika ruku', lalu mengucapkan osami'allahu liman
humidah' ketika menegakkan punggungnya dari ruku'. Kemudian
mengucapkan saat berdiri 'rabbana lakol hamdu' -Abdullah berkata,*Wa lakal hamdu" (dan bagi-Mu segala puji)- lalu bertakbir ketika
turun (sujud). Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, lalu
bertakbir ketika sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat
kepalanya, selanjutnya melakukan hal itu pada seluruh shalat hingga
selesai. Beliau bertakbir ketika berdiri dari dua rakaat setelah duduk
(tahiyyat)".

Keteranqan Hadits:

i:,',tb '$- gfu sholat di belakang seorang syait&) Sa'id
bin Abi Arubah menambahkan dalam riwayatnya dari eatadah yang

dinukil oleh Al Ismaili, 'rghlt 
lPado shalot Zhuhur), dengan demikian

terjadi keserasian dengan jumlah takbir yang disebutkannya. Karena
pada satu rakaat terdapat lima takbir, maka pada shalat-shalat yang
empat rakaat ada dua puluh takbir, ditambah takbir pertama (takbiratul
ihram) serta takbir saat berdiri dari tasyahud pertama. Dalam riwayat
Iniam Ahmad, Ath-Thahawi dan Ath-Thabrani dari jalur Abdulrah
Ad-Danaj dari lkrimah, dia berkata, ?;:j $ 6. Ab (Abu Hurairah
shalat mengimami kami).

g;- q ';fi'j (kemudian bertakbir ketiko ruku'). An-Nawawi

berkata, "Di sini terdapat dalil bahwa takbir itu beriringan dengan
gerakan. Takbir mulai diucapkan ketika mulai pindah ke ruku,. Lalu
ucapan tersebut diperpanjang hingga ruku'." Namun indikasi hadits
atas pernyataannya untuk memperpanjang ucapan takbir tidak jelas.

tI... e; q (ketika bangkit... dan seterusnya). Di sini terdapat

keterangan bahwa tasmi' (ucapan sami'allahu liman hamidah)
merupakan dzikir saat bangkit dari ruku. Sesungguhnya 'tahmid'
(ucapan rahbana lakal hamdu) merupakan dzikir saat i'tidal. Hal ini
merupakan dalil bahwa imam mengucapkan keduanya, berbeda
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dengan pandangan lmam Malik. Sebab sifat shalat Nabi SAW yang
disebutkan dalam riwayat dipahami dalam posisi sebagai imam,
karena inilah keadaan yang paling umum dan sering terjadi pada saat
beliau melaksanakan shalat. Pembahasan mengenai hal ini akan
diterangkan setelah lima bab kemudian.

l;ir i1 ,{ur f f.b il nit' '& 'Jts 
(Abttuuah bin Shctlih

meriwuyatkan dori Al-Laits, "Dan bagi-Mu segctla puji.") Yakni Ibnu
Shalih memberi tambahan huruf waw dalam riwayatnya dari Al-Laits
pada kalimat"walqkal hamdu". Adapun lafazh yang lainnya tidak ada
perbedaan. Lalu akan disebutkan pula dari riwayat Syu'aib dari Ibnu
Syihab dengan tambahan huruf waw. Demikian pula dalam riwayat
Ibnu Juraij yang dikutip oleh Imam Muslim, dan riwayat Yunus yang
dikutip oleh An-Nasa'i.

Para ulama berkata, "Riwayat yang mencantumkan huruf u,a.u,
lebih kuat, dan kedudukannya di sini dianggap sebagai pelengkap
(zaa'idah). Ada pula yang mengatakan kedudukannya adalah sebagai
kata sambung terhadap kalimat yang tidak disebutkan. Lalu ada yang
mengatakan bahwa fungsinya adalah menerangkan keadaan. pendapat
terakhir ini dikemukakan oleh Ibnu Al Atsir seraya melemahkan
pandangan yang lainnya."

118. Meletakkan Telapak Tarigan Di Atas Lutut Saat Ruku,

*"
J

Abu Humaid berkata kepada sahabat-sahabatnya, .Nabi SAW
meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya."
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790. Dari Abu Ya'fur, dia berkata, aku mendengar Mush'ab bin

Sa'ad berkata, "Aku shalat di samping bapakku, lalu aku

menempelkan kedua telapak tanganku kemudian meletakkannya di
antara kedua pahaku. Maka bapakku melarangku dan berkata, 'Kami
dahulu melakukannya, Ialu kami dilarang dan diperintahkan untuk
meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut'."

Keterangan Hadits:

t3, i'Sti'1 gtu Humoicl berkotc) Riwayat ini akan disebutkan

dengan sanad lengkap (maushul) pada bab "Sunnah Duduk saat

Tasyahud". Adapun maksud disebutkan di tempat ini adalah untuk
menjelaskan sifat ruku'. Hal ini didukung oleh isyarat dari Sa'ad
tentang penghapusan bolehnya meletakkan tangan di atas paha.

tlilarang' dan diperintahkan) Lafailt ini dijadikan dalil penghapusan

bolehnya menempelkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di
antara kedua paha, atas dasar bahwa yang melarang dan memerintah
di sini adalah Nabi SAW. Sementara cara penyajian seperti ini
diperselisihkan. hanya saja yang lebih kuat bahwa ia dihukumi marfu'
dan merupakan konsekuensi dari sikap Imam Bukhari, demikian pula
Imam Muslim dimana ia mengutip hadits itu dalam kitab Shahih-nya.

Dalam hadits riwayat Israil yang dikutip oleh Ad-Darimi

disebutkan, $i,bi'tif 'r;"d-i-i rk r*s;rs14,--,f 1'1o ; rs
" 

. . .. : i I'€r'" a'P.Ji * ,)! (Btasanya anak-anak Abdullah bin Mas'ud

opobilo ruku' *ilrro*kin tangon-tangan mereka di antara paha-paha
mereka, lalu aku shalat di samping bapakku, maka beliau memukul
tanganku..."). Riwayat ini memberi keterangan akan landasan
Mush'ab melakukan perbuatan itu, sementara anak-anak lbnu Mas'ud
menerima pelajaran itu dari bapak mereka.
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ArTirmidzi berkata, "Bolehnya meletakkan tangan di antara
paha telah dihapus (mansukh) menurut ulama. Tidak ada perbedaan
pendapat di kalangan ulama mengenai hal itu, kecuali apa yang

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sebagian sahabatnya bahwa
mereka melakukan demikian." Masalah ini telah dinukil dari Ibnu
Mas'ud melalui sanad mullasil (bersambung) dalam Shahih Muslim
dan selainnya melalui jalur Ibrahim dari Alqamah dan Al Aswad
bahwa keduanya masuk menemui Abdullah, lalu disebutkan hadits

seperti di atas. Kemudian dia berkata, 
"-i"i 

a|p) ,q) ,P t:;-.i"i t:ib'i

in' .rP :, l'y,,P,k,'Ju * W,!-y';; W+ i i"';,*'j
*t f (Mako kami meletakkan tanganlangan kami di atas lutut-

lutut kami, moka beliau memukul tongan-tongan kami. Lalu beliau
menempelkan kedua telapak tangannya, kemudian meletakkan di
anlara kedua pahanya. Ketiko selesai shalat beliau berkata,
"Demikianlah yang dilakukon oleh Rasulullah SAIZ "). Riwayat ini
dipahami bahwa dalil yang menghapus hukum tersebut belum sampai
kepada Ibnu Mas'ud.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad

yang kuat, dia berkata,;"; 'P') y ht e '4t Ai At (Hanya saia

Nabi SAW melakukonnya satu kali), yal<rri meletakkan tangan di
antara kedua paha. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan melalui jalur
lain dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW
mengajari kami. Ketika beliau hendak ruku', maka beliau
menempelkan kedua telapak tangannya lalu meletakkan di antara
kedua lututnya, kemudian beliau ruku'. Ketika hal itu sampai kepada
Sa'ad, dia berkata, 'Benarlah saudaraku, dahulu kami melakukan
demikian lalu kami diperintah melakukan yang seperti ini', yakni
memegang lutut. Ini merupakan dukungan kuat terhadap riwayat yang
dinukil melalui jalur Mush'ab bin Sa'ad."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar keterangan yang sesuai
dengan perkataan Sa'ad. Diriwayatkan melalui jalur lain dari Al
qamah dan Al Aswad, ia berkata, "Kami shalat bersama Abdullah,
maka beliau meletakkan tangannya di antara kedua pahanya.
Kemudian kami bertemu Umar dan shalat bersamanya, maka kami
pun meletakkan tangan di antara paha. Ketika selesai shalat dia
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berkata, 'ltu adalah perbuatan yang dahulu kami lakukan, kemudian
ditinggalkan'."

Dalam riwayat At-Tirmidzi melalui jalur Abu Abdurrahman As-
Sulami, dia berkata, "umar bin Khaththab berkata kepada kami,
'Sesungguhnya lutut merupakan Sunnah bagi kalian, maka peganglah
lutut'." Riwayat ini dikutip pula oleh Al Baihaqi dengan lafazh,
"Dahulu apabila ruku', kami melelakkan langan-tangcrn di antara
paha, maks Umctr berkata, 'Sesungguhnya termasuk Sunnah odalah
memegang lulut'." Hukum riwayat ini tergolong marfu ' (sampai pada
Nabi SAW), karena sahabat apabila mengatakan "termasuk Sunnah"
maka secara lahiriah yang dimaksud adalah Sunnah Nabi SAW.
Terutama apabila yang mengucapkan itu seorang sahabat, seperti
Umar bin Khaththab.

'te 
"o9{'' 

(maka kami dilarong melakukonnya). lbnu Khuzaimah

menjadikannya sebagai dalil bahwa menempelkan kedua telapak
tangan lalu meletakkannya di antara kedua paha saat ruku', adalah
tidak diperbolehkan. Tapi pendapat ini masih perlu dicermati, karena
ada kemungkinan larangan di sini hanya berindikasi makruh. lbnu Abi
Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ashim bin Dhamrah dari Ali, dia

berkata, ift -g't ob clJ;Elibi {r risa di '.ia 'oV cji: til
'4'$ (Apabila ruku', jika engkou mou boleh melskukon ini -

yokni engkau meletokksn keduo tcrngonmu di atas kedua lutulmu- dan
jika mau, engkau boleh meletakkonnyo di antara kedua pctha). Sanad
riwayat ini hasan. Nampaknya dia berpendapat bolehnya memilih
antara kedua perbuatan itu. Oleh sebab itu, ada kemungkinan larangan
tidak sampai kepadanya, atau beliau memahami larangan tersebut
berindikasi tanzih (lebih utama bila ditinggalkan). Hal lain yang
menunjukkan bahwa larangan ini tidak berindikasi haram, adalah
sikap Umar serta sahabat lainnya yang mengingkari perbuatan tersebut
tanpa menyuruh pelakunya untuk mengulangi shalat.

Masalah yang Perlu Diperhatikan

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Ath-Thahawi -dan beliau
menyetujuinya- bahwa dari segi logika mercnggangkan atau
memisahkan kedua tangan adalatr lebih utama daripada
menempelkannya, karena Sunnalr memerintahkan untuk
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merenggangangkannya saat ruku' dan sujud serta menyamakan kedua
kaki. Dia berkata, "Setelah mereka sepakat bahwa merenggangkan
kedua tangan lebih utama, mereka berbeda pendapat tentang masalah
pertama, maka dari sisi logika menyatakan masalah yang
diperselisihkan harus diikutkan pada masalah yang telah disepakati."
Dia melanjutkan, "Telah dinukil melalui riwayat yang dapat
dibuktikan kebenarannya tentang penafian menempelkan kedua
tangan serta kewajiban meletakkan tangan di atas kedua lutut."

Lalu pernyataan tersebut ditanggapi oleh Az-Zain bin Al
Manayyar bahwa apa yang disebutkannya bertentangan dengan
tempat-tempat yang disunnahkan untuk tidak merenggangkan atau
memisahkan tangan, seperti meletakkan tangan kanan di atas tangan
kiri saat berdiri. Dia berkata, "Apabila telah terbukti bahwa ada
tempat tertentu dalam shalat yang tidak disunnahkan untuk
merenggangkan, maka tertolaklah logika yang dikemukakannya.
Hanya saja apabila ia menyatakan bahwa apa yang dikatakannya
berindikasi adanya kelebihan dalam memisahkan kedua tangan
daripada menempelkannya, niscaya pernyataan ini cukup berdasar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hikmah memisahkan kedua tangan
daripada menempelkannya telah disebutkan dalam hadits Aisyah RA.
Riwayat tersebut dikutip oleh Saif dalam kitab Al Futuh melalui
riwayat Masruq, bahwa ia bertanya kepada Aisyah mengenai hal itu,
maka beliau menjawab yang ringkasannya adalah, "sesungguhnya
menempelkan kedua telapak tangan termasuk perbuatan orang-orang
Yahudi, dan Nabi SAW melarang perbuatan ini karena sebab tersebut.
Sementara Nabi SAW senang melakukan hal yang sama seperti
perbuatan ahli kitab dalam masalah yang belum ada hukum yang
diturunkan kepadanya, Ialu pada akhirnya beliau SAW
memerintahkan untuk menyelisihi mereka." Wallahu a'lam.

t t;i '# ;,ti (untuk meletakkan tongctn-tangan kami) Yaknitr

telapak tangan. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu

Awanah dari Abu Ya'fur dengan lafazh, p ;?\u, a;6 oi SVit

ftlt (Dan beliau memerintahkan kami untuk meletakkan telapak

tangon di atas lulut).
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ll9. Apabila Tidak Menyempurnakan Ruku

iJts;r.!r, t'k\t il ) y; 
^;l,-,J-_ 

61r, iSu i; u i") r
ilt & r3l;.1 it,'_w c ;,u, * Jr U U

,AL*}y
791. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Hudzaifah melihat

seorang laki-laki yang tidak menyempumakan ruku' dan sujud, maka
dia berkata, "Engkau belum shalat. Apabila engkau mati, niscaya
engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah telah jadikan Muhammad
SAW di atasnya."

Keteransan Hadits:

(Bab apabilo tidak menyempurnakan ruku). Imam Bukhari
hanya menyebutkan ruku', padahal sujud memiliki hukum yang sama,
karena beliau akan menyebutkan masalah sujud dalam bab tersendiri.
Adapun maksudnya adalah memaparkan sifat shalat sebagaimana
urutan rukun-rukunnya. Lalu kesempumaan kalimat pada judul bab,
beliau rasa tidak perlu dijelaskan, bahkan cukup dengan
memperhatikan perintah Nabi SAW kepada seseorang yang tidak
menyempumakan ruku' agar mengulangi shalatnya, seperti yang akan
disebutkan.

b,)'r[L .efs lHudzaifah melihat seorang taki-laki)Saya belum

menemukan nama laki-laki yang dimaksud, akan tetapi dalam riwayat
Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban melalui jalur Ats-Tsauri dari Al
A'masy disebutkan bahwasanya dia berada di pintu-pintu (kabilah)
Kindah. Riwayat serupa dinukil pula oleh Abdurrazzaq dari Ats-
Tsauri.

s'filrt t'i\,'rt t giaa* menyempurnaksn ruku' dan sujud).

Dalam riwayat Abdurrazzaq, b'i't A't't fi-'S4i getiau mematok

-ruku' dengan cepat tanpa thuma'ninah- tanpa menyempurnakan
rukunyo). Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari

"))') l)i l;
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Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dia berkata, l'cJ.r 15 .ii :Jti,

e'#.\f il ,'Jui (Sejuk fuipan engkau shalat? Orang itu menjau,ub,

"Sejak empol puluh tahun. "). Senada dengan ini terdapat pula dalam
riwayat Ats-Tsauri, dan dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur
Thalhah bin Musharrif dari Zaid bin Wahab. Namun memahami
riwayat ini seperti makna harfiahnya tampak ganjil. Saya menduga
bahwa itulah sebabnya Imam Bukhari tidak menyebutkannya.
Keganjilan tersebut adalah karena Hudzaifah meninggal pada tahun ke
36 H. Dengan demikian permulaan shalat orang itu berlangsung empat
tahun sebelum hijrah, atau malah lebih lama lagi. Maka, besar
kemungkinan shalat saat itu belum difardhukan. Oleh karena itu,
sepertinya lafazh ini dimaksudkan untuk melebihkan sesuatu dari
kenyataannya, atau kemungkinan orang itu termasuk mereka yang
telah melakukan shalat sebelum masuk Islam, maka jumlah tersebut
adalah gabungan masa sebelum masuk Islam dan sesudahnya.

tl;l-' iht 'yt llttot, menjadikan Muhammod) Al Kasymihani

menambahkan, VIV <ai atas fitroh irn). Riwayat ini dijadikan dalil

wajibnya melakukan thuma'ninah (berlaku tenang) saat ruku' dan
sujud, dan melalaikannya dapat membatalkan shalat. Demikian juga
dijadikan dalil bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir,
karena secara lahiriah Hudzaifah menafikan Islam dari seseorang yang
melalaikan sebagian rukun shalat, terlebih orang yang melalaikan
seluruh shalat. Pendapat ini dibangun atas dasar bahwa yang dimaksud
dengan "fitrah" adalah "Ad-Din (agama)". Penetapan orang yang
tidak shalat sebagai orang kafir telah disebutkan dalam riwayat Imam
Muslim.el Riwayat ini bisa saja dipahami sebagaimana makna
sebenamya seperti yang dipahami oleh sebagian ulama, dan bisa pula
dipahami dalam konteks penekanan terhadap teguran, seperti
dipahami oleh sebagian ulama yang lain.

'' Aduprn lafazhnyu a:1,!asr 'l'1 lpti $jt G1 ,P)t a. (Antara seseorang dengan kekaJiran dan

syirik adalah meninggalkan shalat). Telah disebutkan pula hadits-hadits yang semakna
dengannya. Pendapat yang benar bahwa kata "kafir" pada hadits ini dipahami dalam makna
hakiki (yang sebenarnya), dan bahwa orang yang meninggalkan shalat berarti keluar dari
Islam. Pandangan ini telah dinukil oleh Abdullah bin Syaqiq Al Uqaili dari seluruh sahabat
RA, dan banyak dalil-dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang menyatakannya. l{allahu a'lam.
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Al Khaththabi berkata, "Arti 'Fithrah' adalah 'Al Millah' atau
'Ad-Din (agama)'." Beliau juga berkata, "Namun ada kemungkinan
yang dimaksud dengan 'fitrah' di tempat ini adalah Sunnah, seperti

disebutkan dalam hadits, i t 1"u.ie (Lima hal termasuk fitrah)."
Atas dasar ini maka Hudzaifah bermaksud mencerca laki-laki tersebut
agar tidak mengulanngi perbuatannya. Pandangan ini didukung oleh

lafazh hadits tersebut dari jalur lain. yakni ):Ai eL (Sunnah

Muhammad), seperti akan disebutkan setelah sepuluh bab kemtrdian.
Ini merupakan pendapat Imam Bukhari, yakni apabila sahabat
mengatakan "Sunnah Muhammad" atau "fitrah Muhammad" berarti
hadits tersebut tergolong m(trfu'(langsung dari Nabi SA!V). Namun
sebagian ulama menyelisihinya, tetapi yang benar adalah pendapat
pertama.

120. Meluruskan Punggung Saat Ruku'

:ar;2i r1; *'t *'$'eUt€; .. t 4 'r.1.
+-> Jrl Lil,rJ

t.o i.ot{

J4

Abu Humaid berkata kepada para sahabatnya, "Nabi SAW ruku'
kemudian meluruskan punggungnya."

Keterangan Hadits:

(Bab meluruskan punggung saat ruku) Yakni kepala tidak
boleh lebih tinggi atau lebih rendah daribadan.

Hadits Abu Humaid ini akan disebutkan dengan sanad lengkap,

(maushul) pada bab "sunnah Duduk Saat Tasyahud" dengan lafazh, "t'

'{.W |# j Wl ,* i-4 g,it g; (Kemudian beliau ruku' dan

meletakkan kedua tongannya di alas kedua lututnya, lalu meratakon
punggungnya).

Abu Daud memberi tambahan melalui jalur lain dari Abu

Humaid, ^,:, f j*t yU" tl: (betiau membengkokkan kedua
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tangannya seraya merenggunglutn dari sisi badannya). Abu Daud

menukil pula melalui jalur lain, 'rea j qAf G'C'ji f3 e d{ '6Ji

:? eQ \:t 'ar\ g.A * ilal \etiau menempatkan kedua relapak

tangannya di kedua lulutnya seroyo merenggongkan antqra jari-jari
tangannya, kemudian meratakan punggungnya lonpa menundukkant
kepala dan tidak pula mengangkatnya).

121. Batasan Menyempurnakan Ruku'dan Berlaku Sedang
Padanya Serta Thuma'ninah

;j;t'H-, {-t y il, e"'4,L'f', ok

i q"i -;r;r\ ir;lr >ri 6- Lflt::* Li) e)

,ju ,t')t f
iy, Gt,3r

.a,.r,/r
792. Dari Al Barra', dia berkata, "Biasanya ruku' Nabi SAW

serta sujud dan duduknya di antara dua sujud serta ketika bangkit dari
ruku' -selain berdiri dan duduk- hampir sama lamanya."

Keterangan Hadits:

Dalam sebagian riwayat yang dinukil oleh Al Kasymihani di
tempat ini judul tersebut termaktub "Bab menyempurnakan ruku"'.
Beliau memisahkannya dari bab sebelumnya dengan kata 'bab'.
Sementara dalam riwayat yang dinukil oleh perawi lain, kalimat ini
merupakan sambungan dari judul bab sebelumnya. Hanya saja atsar
Abu Humaid ditempatkan di antara keduanya, karena kandungan atsar
ini khusus berkenaan dengan bagian pertama. Sedangkan indikasi
hadits Al Barra' berkenaan dengan bagian kedua.

Berdasarkan keterangan ini dapat dijawab kritikan Ibnu Al
Manayyar ketika mengatakan, "Hadits Al Barra' tidak sesuai dengan
judul bab, karena judul bab berkenaan dengan meluruskan badan saat
ruku' tanpa meninggikan kepala atau merendahkannya dari badan.
Sedangkan hadits Al Barra' berbicara tentang persamaan lama waktu
ruku', sujud serta gerakan lainnya."
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Adapun kesesuaian hadits Al Barra' dengan perkataannya
"Batasan Menyempurnakan Ruku"o, ditinjau dari sisi bahwa hadits itu
menunjukkan kesamaan lama waktu saat ruku', sujud, i'tidal dan
duduk di antara dua sujud. Sementara disebutkan dalam riwayat lmam
Muslim tentang lamanya waktu 'i'tidal', maka dari sini dapat
disimpulkan lama waktu semua gerakan tadi. Wallahu a'lam.

itafl i[r]r >f+ 6(selain bercliri tlon clu(luk). Dikatakan bahwa

maksud "berdiri" di sini adalah berdiri setelah bangkit dari sujud
(i'tidal), sedangkan "duduk" adalah duduk di antara dua su.iud.

Sebagian ulama menegaskan kebenaran pendapat ini. Lalu ia
dijadikan pegangan bahwa i'tidal dan duduk di antara dua sujud tidak
memerlukan waktu yang lama. Namun Ibnu Qayyim membantahnya
sebagaimana tercantum dalam perkataannya pada catatan kaki kitab
Sunun, dia berkata, "lni adalah pemahaman yang buruk, karena
keduanya telah disebutkan secara spesifik, lalu mengapa dikecualikan.
Apakah pantas bila seseorang mengatakan telah datang Zaid, Umar,
Bakar dan Khalid, kecuali Zaid dan Umar. Karena bila yang ia
maksudkan menafikan kedatangan keduanya, maka pernyataannya itu
tampak bertentangan." Demikian pendapat lbnu Qayyim. Kemudian
pendapat tersebut ditanggapi bahwa maksud disebutkannya secara
khusus adalah untuk memasukkan keduanya dalam hal thuma'ninah.
sedangkan suatu pengecualian adalah bermaksud menafikan
persamaan.

Sebagian gurunya kami berkata, "Makna perkataannya, 'hampir
sama', yakni setiap rukun hampir sama dengan rukun yang sepeninya.
Lama berdiri yang pertama sama dengan lama berdiri yang kedua, dan
ruku' yang pertama sama dengan ruku' yang kedua. Sedangkan yang
dimaksud dengan berdiri dan duduk yang dikecualikan adalah berdiri
saat bangkit dari ruku' (i'tidal) serta duduk di antara dua sujud.
Namun sangat jelas bila pernyataan ini terlalu dipaksakan."

Makna lahiriah hadits di atas dijadikan dalil bahwa i'tidal
termasuk rukun shalat yang pelaksanaannya memerlukan waktu lama,

khususnya bila dikaitkan dengan lafazh hadits Anas, ii ;riir J'F- o-
,51 (HinSSa seseorong berkato hohwa heliau [NabiJ telah lupo).

Kemudian hadits ini akan disebutkan pada beberapa bab kemudian
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tanpa menyebutkan "pengecualian", demikian pula yang dikutip oleh
Imam Muslim dari beberapa jalur periwayatan.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud "berdiri" dan "duduk"
pada hadits itu adalah berdiri saat membaca (Al Faatihah dan surah)
serta duduk untuk tasyahud, karena berdiri untuk membaca umumnya
lebih panjang dari semua rukun shalat. Kemudian hadits ini dijadikan
dalil untuk memperpanjang pelaksanaan i'tidal dan duduk di antara
dua sujud, seperti yang akan disebutkan pada bab "Thuma'ninah
Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku"', disertai pembahasan yang
tersisa, insya Allah.

l22.Perintah Nabi SAW Kepada Orang yang Tidak
Menyempurnakan Ruku' Agar Mengulangi Shalatnya

,tr_,',Fi u,*)r'yt ry': * dt 
"t* 

'"4t of ;;'; ei ,f
J:"'r;tt'3'; ;rL', * *t * dt Jr;* i, i ,i,;
'"; ,J;,:J;'f 'di j,as g!:\ iS*?rtt* &3 * il,
'f CY ,'Ji slrt iJta *} * il\ ob 4t *';*;;c
,-)s ,*:ih;? ryi i -tu.o{ ,1lt: ilta (il\'JG

tl -o'? ., .r.. , 9,o tl oy'zl -'.t , z t

€'rt i ,gl'ir i'a;'; c'r;t ; ;K :Mr )1'c-j sy

r ,? . 3. o t o.-b,b: ;> L=*,1l) L,

,i 4 , a -i ,
.j cl-t+L .,Lej
\v

', ,o2 a. o jo 6!. .o-.. a .i - 3.
JJ:r, 

"i.> e-rl ,;l ,Lr5 t1 ;:^E u.>-

"'l 4,, a .?, i, o'o i: 4 -g cl*Jt> rbb' .r- C-;l ai ct.t-L
' ' ,, . . 'o o

.\4{ Or)G,rt CJr Fl
793. Dai Abu Hurairah bahwa Nabi SAW masuk masjid dan

masuk pula seorang laki-laki lalu melakukan shalat. Kemudian ia
datang dan memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW membalas
salamnya lalu bersabda, "Kembalilah dan shalatlah, knrena
sesungguhnya engkau belum shalat." Maka ia pun shalat. Kemudian

i ,*,u
6. o, c

ar> -ta.-,l
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ia datang lagi dan memberi salam kepada Nabi SAW, maka bcliau
bersabda, "Kembalilah dan shalatluh, karcna sesungguhnyu engkau
belum sholat (tiga kali)." Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat yang
mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang
lebih baik darinya, maka ajarilah aku." Beliau SAW bersabda,
"Apabila engkuu berdiri unluk shulot maka takbirlah, kcmudian
bucalah yang muduh bugimu dqri Al Qur'an. Kemudian ruku'lah
hingga engkau lenang (thuma'ninuh) dalam ruku', kemudiun
bangkitlah hinggu engkau tegak fiurusJ berdiri. Kemudian sujudlah
hinggu engkau tenang (thuma'ninah) dalum sujud, lalu bangkitlah
hingga engkau tenang (huma'ninoh) dalam ducluk. Kemudian
stjudlah hingga engkau tenong (thuma'ninah) dalam sujud. Lakukan
yung demikian pucla semua shalatmu."

Keterangan Hadits:

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Judul bab ini termasuk salah
satu judul bab yang cukup sulit dipahami, sebab hadits dalam bab ini
tidak menjelaskan tentang kekurangan yang dilakukan oleh laki-laki
yang shalat itu. Hanya saja ketika beliau SAW bersabda, 'Kemudian
ruku'lah hingga engkau tenang (thuma'ninah) dslam ruku'hingga
akhir rukun [shalat] yang beliau sebutkan, maka diketahui
persamaannya dari segi hukum, dimana perintah tersebut mencakup
setiail rukun shalat. Semua orang yang tidak menyempumakan ruku;,
sujud maupun hal-hal lain yang disebutkan, maka diperintahkan untuk
mengulangi shalatnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam hadits Rifa'ah bin
Rafi' yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kisah ini,
"Seorang laki-laki masuk dan melakukan shalat yang ringan, ia tidak
menyempurnakan ruku' dan sujudnya". Maka, nampaknya Imam
Bukhari menjadikan judul bab ini untuk mensinyalir riwayat tersebut.

H ,yn (makt seorong laki-laki masuk) Dalam riwayat Ibnu

Numair dikatakan, .r,r:;,ir 9,i e "J,A 
*, io n' & l' )'|jj @an

Rctsulullah SAI( sedang duduk di sudut masjid). Dalam riwayat An-
Nasa'i dari Ishaq bin Abi Thalhah disebutkan, ip &r of:" io' J'.,j q.
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il"y 'C;t "oJ_A *t (Ketika Rasulullah SAW scdang tluduk tlan kumi

be racla di s e kilarnya).

Laki-laki yang dimaksud adalah Khallad bin Rafi', kakek Ali
bin Yahya (perawi hadits di atas). Hal itu dijelaskan oleh Ibnu Abi

Syaibah, dari Abbad bin Awwam, dari Muhammad bin Amr, dari Ibnu

Ajlan, dari Rifa'ah bahwasanya Khallad masuk masjid. Kemudian

diriwayatkan oleh Abu Musa dalam kitab Adz-Dzail melalui Ibnu

Uyainah, dari Ibnu Ajlan, dari Ali bin Yahya bin Abdullah bin

Khallad, dari bapaknya, dari kakeknya bahwasanya ia masuk masjid'

Dalam masalah ini terdapat dua persoalan; yaitu keterangan

tambahan Abdullah tentang nasab Ali bin Yahya, dan menyatakan

hadits ini dari riwayat Khallad kakek dari Ali. Adapun persoalan

pertama merupakan kekeliruan perawi yang menerima hadits ini dari

Ibnu Uyainah. Sedangkan persoalan kedua merupakan kekeliruan Ibnu

Uyainah, sebab Sa'id bin Manshur telah meriwayatkannya pula dari

Ibnu Uyainah tanpa menyebutkan Abdullah. Sesungguhnya ia

termasuk hadits Rifa'ah. Demikian pula Ahmad meriwayatkan dari

Yahya bin Sa'id bin Al Qaththan dan Ibnu Abi Syaibah dari Abu
Khalid Al Ahmar, keduanya dari Muhammad.bin Ajlan. Adapun

riwayat yang dinukil oleh Imam Tirmidzi, T,eit qi$U ,y; "8 \1

'^^, ',-i?6 (Tiba-tiba datang seerang badui lulu shalat serayct

meringankan shalatnya), tidaklah menafikan bahwa yang dimaksud

adalah Khallad, karena dalam hal ini ia mirip orang badui disebabkan

tidak menyempurnakan shalat atau sebab-sebab lainnya.

li 1tot, ia shalat). An-Nasa'i dalam riwayatnya dari Daud bin

Qais memberi tambahan lafazh, ,tr') (Dua rakaat). lni memberi

asumsi bahwa shalat yang dilakukan adalah shalat sunah, dan

kemungkinan besar adalah shalat Tahiyatul Masjid. Lalu dalam

riwayat ini disebutkan pula, 6a ur,'^A';- *j y h' e'4t ot!; U't

(Dan Nabi SAW memperhatikannya saat shalat). Dalam riwayat Ishaq

bin Abu Thalhah ditambahkan, U :-ai t; €-iu \s (Dan kami tidak

tahu apa beliau dicela pada shalatnya). Sedangkan dalam riwayat

Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Khalid dikatakan, 'riX'l ,*'l a;';
(Beliau memperhatikannya sedang kami tidak menyadari). Tapi ini
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adalah keadaan mereka saat pertama kali orang itu metakukan shalat.
Riwayat ini juga merupakan ringkasan dari riwayat seberumnya,
seakan ia berkata, V 4- ti;';; lj (Dan kami titlak menyadori
cacat yang uda pada shulatnya).

Pt f lif 
' .rii ,1, i,it (Nabi SAW membalas) Datamriwayat

Imam Muslim dan Ibnu Numair dalam pembahasan tentang Al
Isti'dzan (minta izin) disebutkan, iytlJr..:))b'2 ,Sui lUafo betiau SAW
berkata, " ftlta'alaikassalam) dan semoga keselamotan otos dirimu. ").
Hal ini menjadi bantahan atas pendapat Ibnu Manayyar, dia berkata,
"Sesungguhnya memberi nasihat pada saat yang dibutuhkan lebih
penting daripada menjawab salam. Barangkali tujuan Nabi SAW tidak
menjawab salam orang tersebut adalah untuk memberi pelajaran
kepadanya dengan cara tidak membalas salamnya." Sementara dalam
naskah-naskah shohih Bukhari dan shahih Muslim yang sempat kami
teliti dicantumkan balasan salam Nabi sAw, baik di tempat ini
maupun di tempat lainnya. Kecuali pada pembahasan tentang Al
Aiman wa An-Nudzr,rr (sumpah dan nadzar). Kemudian hadits ini ielah
disebutkan oleh penulis kitab Al umdah, sama seperti lalazh yang
disebutkan pada bab di atas, hanya saja tidak mencantumkan lafazh 3i
Pj f O' ,p toSr 

lNabi SAW membalas salamnya). Barangkali
Ibnu Al Manayyar berpatokan pada naskah yang dijadikan pegangan
oleh penulis kitab Al Umdah.

gr':r lkemtalilah) Dalam riwayat Ibnu Ajlan dikatakan bahwa

beliau bersabda, '$fib ts,i lUtangi shalatmu).

P i ',11$ 
lkareno sesungguhnya engkau belum shatat). Al

Qadhi Iyadh berkata, "lni merupakan dalil bahwa perbuatan seseorang
yang melakukan ibadah tanpa dasar ilmu pengetahuan maka
ibadahnya tidak sah." Pendapat ini dibangun atas dasar penafian pada
kalimat di atas berarti menafikan sahnya ibadah, dan sicara lahiriah
memang demikian. Adapun mereka yang mengatakan bahwa penafian
itu berindikasi kepada penafian kesempurnaan, beralasan bahwa Nabi
sAw tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi
shalatnya setelah mengajarinya cara ibadah yang benar. Hal ini
menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan telah sah, sebab jika tidak
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demikian berarti Nabi SAW telah mengakhirkan penjelasan yang
semestinya harus diberikan. Demikian yang dikatakan oleh sebagian
ulama madzhab Maliki, yakni Muhallab serta orang-orang yang
sependapat dengannya. Namun hal ini perlu dicermati, karena pada
kali terakhir Nabi SAW masih memerintahkan orang itu mengulangi
shalat, lalu laki-laki itu bertanya cian Nabi SAW pun mengajarinya.
Seakan-akan beliau SAW bersabda, "Ulangilah shalatmu dengan tata
cara seperti ini". Pernyataan ini disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar.
Pada akhir pembicaraan hadits ini, masalah itu akan dibahas lebih
lanjut.

'# Qtgo kali). Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan, eJti
6iI dt ,g':1U.6t (Betiau bersabda pada kali yang ketiga atau yong

sesudohnyo). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, 't1 *ult e Jrit

P_6' d (Beliau bersabda pada kali yang keduo atau yang ketiga).

Riwayat pertama lebih kuat karena tidak ada unsur keraguan, dan
telah menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk mengulangi perkataannya
tiga kali dalam mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya.

,# (maka ojarilah aku) Dalam riwayat Yahya bin Alie2

disebutkan, 'Jri ,|Sut'.#?: 
=i 

7 rri 6i9 \*j ,5.!t ,glr Sui
(Laki-laki itu berkata, " Perliiatkhn kepadaku don ojarilah aku,
kareno sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa benar don
bisa salah." Maka beliau SAW bersabda, "Tentu...").

$i a'fu]lt J|di rs! (apabila engkau berdiri untuk shalqt maka

takbirtah) Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan, i)rtlJt _ 
l*J ril

|&';Jtrj, ,F, i {* jt y|,6 l,lpabila engkau berdiri untuk shalat

maka sempurnakanloh wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu
bertakbirlaft). Sementara dalam riwayat Yahya bin Ali disebutkan,

411 
'tiN ; ?nr 'lVi 6 'b';,t (Berwudhulah sebagaimana yang

diperintahknn oleh Allah, kemudian bersyahadat dan dirikanlah
[shalat). Sedangkan dalam riwayat Ishaq bin Abi Thalhah yang

e2 
Demikian yang terdapat dalam naskah, namun kemungkinan yang dimaksud adalah Ali bin

Yahya.

578 - FATITUL BAARI



diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, 
'*- &'€riile n; I 6l

,*Ki' diqlL\'{;;r #1, Jii-n; vt,ryfu r;i u3 ;*i,
a:.L4L;J i'rt'..i-j i, -i5"- i giao* okon sempurna shalctt salah seorang

cli anlara kumu hingga ia menyempurnakan wuclhu seperli yang
diperintahkan oleh Allah, ia memhasuh muka dan kedua tongonnya
hingga ke siku, mengusap kepalo dan kedua kakinya hingga mctta
kaki, kemudian takbir kepada Allah. memuji dan mengagungkan-Nya).

)iij, q 'ali ';; t, itt 'j (kemuttian bacalah opa yons murtah

bagimu dari Al Qur'an). Tidak ada perbedaan riwayat dari Abu
Hurairah mengenai masalah ini. Adapun riwayat Rifa'ah dari jalur

Ishaq disebutkan, ii,' iia ! ylrrl' U'k 6'fH (Dan memhaca opo

yctng mudah dari Al Qur'an di anlara opo-apo yang diojarkun oleh
Attah kepadanya). Dalam riwayar Yahya bin Ali disebutkan, irf bf
uai f?i irr i;6 ll: tt6 olj 3s (Apabita ada bersamomu At

Qur'an maka bacalah, sedangkon jika tidak ada maka pujitah Allah,
bertakbir serta bertahlil-lah kepado-Nya). Kemudian dalam riwayat
Muhammad bin Amr yang disebutkan oleh Abu Daud menyebutkan,

ii,r ,ur a. ji oi;i,t iurf;, j (Kemudian bucatah Ummut eur'an [At
FuutihahJ atou opo yang dikehendatki Attah). Sementara dalam
riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Hibban melalui jalur yang sama

disebutkan , + ! i;' ii l,ifi' ?\l;, { (Kemuaian bocatah ummut

Qur'an, kemudian baca apo yang engkau kehendati). Ibnu Hibban
memberi judul riwayat itu dan "Bab Fardhu [wajib] Bagi Orang yang
Shalat Membaca Surah Al Faatilah pada Setiap Rakaat".

ry\',ry ufr &ingga engkau tenang -thuma'ninah- dalam

ruku'). Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan , |S)r, 3;*'6 ,ik; S$

+';}.',ft3 't;s i:sri |:)g3 u$ Qapabita engkau ntku' maka

tempatkan kedua telapak tangonmu di atas kedua lututmu lalu
bentangkan punggungmu serta stabilkan keadaan ruku'mu). Dalam

riwayat Ishaq bin Abi Thalhah disebutkan, ";j* & t}l 'p-'j
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e'r.*'-j'*t;" (Kemudian beiliau lakbir lalu ruku' hingga meniadi

tenang persendian-persendiannya serlo menempati pos is inya).

, : 
" 

.", t,('iti JJij uV thtnggu engkau lurus berdiri). Dalam riwayat Ibnu

Numair yan* O,.r*uratkan oleh Ibnu Majah disebutkan, *-$'"& &
(Hingga engkau tenang -lhuma'ninah- dalam berdiri). Riwayat ini
dikutip pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari beliau. Lalu riwayat yang

dimaksud telah dikutip pula oleh Imam Muslim dengan sanad yang

sama, namun tanpa mencantumkan lafazhnya. Dengan demikian
hadits tersebut masuk klasifikasi hadits shohih yang dicantumkan
dalam kitab beliau. Begitu pula Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan
dalam Musnad-nya dari Abu Usamah. Riwayat tersebut juga terdapat

dalam kitab Mustakhraj Abu Nu'aim melalui jalumya. As-Sarraj juga

meriwayatkan dari Yusuf bin Musa (salah seorang guru Imam
Bukhari) dari Abu Usamah. Berdasarkan keterangan tadi maka
penyebutan kata "thuma'ninah" saat bangkit dari ruku' (i'tidal) telah
dinukil melalui riwayat yang memenuhi kriteria hadits shahih yang
tercantum dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Hal senada

terdapat dalam hadits Rifa'ah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan

Ibnu Hibban. Dalam salah satu lafazh Imam Ahmad disebutkan, 'iii

t[;rtii Jli,Ll' gi ,f 'A2b 
lUaka regakkanlah rulang belakangmu

h i n gga t ul an g-t ul ctn g ke m b al i ke pe r s e ndi anny a).

Melalui penjelasan ini diketahui bahwa perkataan Imam Al
Haramain "Masih ada sedikit ganjalan dalam hati sehubungan dengan
kewajibannya 

-thuma'ninah 
saat bangkit dari vskg'- karena hal itu

tidak disebutkan dalam hadits tentang orang yang keliru shalatnya",
menunjukkan bahwa beliau belum sempat meneliti jalur-jalur shahih
yang telah kami sebutkan.

Ui"t p (kemudian sujudlah). Dalam riwayat Ishaq bin Abi

Thalhah disebutkan, ',* ,? '* 'r1 '+', 'f*'- ,F '&4 ';SJ-'i

,?';-': d'zl6 (Kemudian io takbir dan sujud hingga menempatkan

wajah atau dahinya, hingga persendiannya tenang serta menempali
posisinya).
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,i.. t! ..
l9)t p (kemudian bangkitlah). Dalam riwayat Ishaq disebutkan,

e 'e} ,tk tt frett €f;- e A"i '-& i (Kemudian beliau

takbir toiu iitu hingga duduk dengan baik di tempat duduknya dan
menegakkan tulang belakangnya). Dalam riwayat Muhammad bin

Amr disebutkan, s|#t !* & 'gJiti 'A;\ ',ii') $$ (Apabila

engkau mengangkat kepalamu maka duduklah di atas pahamu yang

kiri). Sementara dalam riwayat Ishaq, ?&ti a),bJt Ja-,i 4'c.:* $$

3i5 i 6'--ilt '!U ,ift j U.E (Apabila engkau duduk di

pertengahan shalat maka lenanglah dalam duduk, kemudian
bentangkan pahamu yang kiri kemudian tahiyatlah [duduk tahiyatfi.

tlt{ '$t A,j qr ji' p (kemutlian lakukan yang demikion itu

pada seluruh shalatmu). Dalam riwayat Muhammad bin Amr

disebutkan, l#'t yi F.j irl.i V, i (Kemudian lakukon yang

demikian pada setiap ruku' dan sujud).

Masalah Yane Perlu Diperhatikan

Tercantum dalam riwayat Ibnu Numair pada pembahasan

tentang Al Isri'dzan (minta izin) setelah menyebutkan sujud kedua, ii
U.E',* ,? e't, (Kemudian bangkitlah hingga engkou tenong

(thuma'ninah) dalam duduk). Sebagian ulama berpendapat bahwa hal
ini menunjukkan wajibnya duduk istirahat, namun tidak seorang pun
yang berpendapat seperti itu. Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa

lafazhini salah, karena beliau menyebutkan setelah ftr, d e;Ai $ SV

*.tt',4f ,, P\i (Abu (Jsamah berkara di bagian akhir, "Hingga

engkau lurus dalam keadaan berdiri. "). Apabila lafazJl, tadi akurat,
maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah duduk tahiyyat
(tasyahud). Kemungkinan ini didukung oleh riwayat Ishaq. Perkataan
Imam Bukhari sangat jelas menyatakan bahwa Abu Usamah
menyelisihi Ibnu Numair. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ishaq bin
Rahawaih dalam Musnad-nya dari Abu Usamah, sama seperti yang

dikatakan oleh Ibnu Numair dengan lafazh, t alzA'& e ii...,' d
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j u:6t 
"?:ri'# 

uy;"# e w'I ,$eo {;i,? fi,
y't ,y ,t qi 'Sit 

lXemutlian suiutllah hinggo engkuu tanung

(thuma'ninah) dalam .su.iud, lalu duduklah hinggcr engkau lenang,

(thttmu'ninah) dalam duduk. Kemudian suiudlah hingga engkau

tenang (thuma'ninah) dalum su.iud, lalu ducluklah hingga engkau

tenung, (thuma'ninah) dalam duduk. Kemudian lokukan yang demikiun
itu pada seticrp rakaal).

Al Baihaqi merirvayatkan melalui jalumya, seraya berkata.

"Demikian diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dari Abu Usamah,

namun yang shihih adalah riwayat Ubaidillah bin Sa'ide3 Abu

Qudamah dan Yusuf bin Musa dari Abu Usamah dengan lafazh, ";
. a . r. .a. n! t .?, ..*g qF ,F e'r, ij .'*L 'J&i A liLt (Kemudiun sujud hinggu

engkau tenang fthuma'ninah) dulam sujud, kemutlian bungkit hingga
lurus berdiri). Selanjutnya beliau menukil melalui jalur Yusuf bin
Musa, sama seperti itu.

Hadits di bab ini dijadikan dalil bahwa thuma'ninah pada rukun-
rukun shalat adalah wajib hukumnya, dan ini adalah pendapat jumhur
ulama. Namun yang masyhur dalam madzhab Hanafi adalah bahwa

hukum thuma'ninah adalah sunah. Hal ini ditandaskan oleh sejumlah
penulis kitab-kitab madzhab mereka, akan tetapi perkataan Ath-
Thahawi tersebut seperti pernyataan tegas bahwa thuma'ninah adalah
wajib dalam madzhab mereka. Hal itu karena beliau memberi judul
tentang lama waktu yang dibutuhkan untuk rukuk dan sujud,
kemudian menyebutkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan

selainnya; yaitu tentang mengucapkan "Subhaana rabbiyal azhiim"
sebanyak tiga kali saat rukuk, dimana ini adalah batas minimal. Beliau
berkata, "sebagian ulama menyatakan ini adalah batas minimal lama

waktu rukuk dan sujud, dan tidak sah apabila kurang dari itu." Beliau
melanjutkan, "Namun sebagian ulama menyelisihi hal ini, dimana
mereka mengatakan bahwa apabila posisi badan (punggung) sudah

rata dalam rukuk dan tenang dalam sujud, maka hal itu telah
mencukupi." Lalu beliau menegaskan, "lni adalah pendapat Abu
Hanifah, Abu Yusuf dan Abu Muhammad."

" Dulom salah satu naskah tcrlutis "sa'id bin Abu Qudamah"
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Ibnu Daqiq Al Id berkata,"Para ahli fikih (fuqaha) berulang kali
menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya apa-apa yang disebutkan
di dalamnya serta tidak wajibnya apa-apa yang tidak disebutkan.

Adapun kewajiban tersebut ditinjau dari sisi bahwa hal-hal itu telah

diperintahkan. Adapun tidak adanya kewajiban bukan sekedar kembali
kepada kaidah yang menyatakan bahwa hukum dasar sesuatu adalah

tidak wajib, bahkan karena hadits ini disebutkan dalam konteks
memberi pelajaran dan penjelasan bagi seorang yang awam.

Konsekuensinya bahwa kewajiban tersebut terbatas pada apa yang

disebutkan. Hal ini diperkuat oleh sikap Nabi SAW yang menjelaskan

perkara yang berkaitan dengannya, yaitu kekeliruan orang tersebut

serta perkara yang tidak ada kaitannya dengan kekeliruan yang

dilakukan. Dengan demikian, jelas bahwa beliau SAW tidak
bermaksud menjelaskan masalah yang terjadi kekeliruan di
dalamnya." Beliau menambahkan, "setiap perkara yang diperselisih-
kan oleh para ulama tentang kewajibannya dan masalah tersebut
terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits ini, maka kita katakan
bahwa hukumnya adalah wajib, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi

sebelumnya perlu untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatan
hadits ini dan mendata semua perkara yang disebutkan di dalamnya,
serta menerima setiap keterangan tambahan yang disebutkan. Apabila
ada dalil yang lebih kuat bertentangan dengannya, baik dalam
mewajibkan atau sebaliknya, maka dalil tersebut harus diamalkan.
Lahi apabila dalam hadits lain disebutkan masalah 

-yang 
tidak

disebutkan dalam hadits ini- dengan menggunakan lafazh perintah,
maka harus dikedepankan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa saya berpedoman kepada apa

yang dikatakannya seraya berusaha untuk mengumpulkan jalur-jalur
periwayatannya yang memenuhi standar shahih dari riwayat Abu
Hurairah dan Rifa'ah. Lalu saya menyebutkan tambahan-tambahan
yang terdapat dalam jalur-jalur periwayatannya, maka di antara

kewajiban yang telah disepakati namun tidak disebutkan di dalamnya
dengan tegas adalah; niat dan duduk akhir. Sementara kewajiban yang

masih diperselisihkan dan tidak disinggung secara transparan dalam

hadits ini adalah; tasyahud akhir, shalawat atas Nabi pada tasyahud
akhir dan salam di ak'hir shalat.

An-Nawawi berkata, "Hal ini mesti dipahami bahwa masalah-

masalah tadi telah diketahui jelas oleh laki-laki tersebut." Namun hal
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ini butuh dalil lain yang mewajibkan apa-apa yang disebutkan tadi,

dan ia menjadi masalah yang perlu didiskusikan. Imam An-Nawawi

berkata pula, "Dalam hadits di atas terdapat dalil bahwa; qamat,

ta,awwudz (membaca "A'uudzu billahi minasy-syaithuunir-raiiim")

doa iftitah, mengangkat tangan pada takbir pertama dan pada takbir-

takbir lainnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, takbir-

takbir saat berpindah gerakan, tasbih-tasbih saat ruku' dan sujud,

bentuk-bentuk duduk, meletakkan tangan di atas paha dan yang

sepertinya di antara masalah yang tidak disebutkan pada hadits di atas,

maka hukumnya tidak wajib." Tapi perkataan ini tidak dapat

dibenarkan seluruhnya, karena sebagian perkara yang disebutkan

tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut seperti yang

telah kami jelaskan.

Kemudian hadits pada bab ini juga dijadikan dalil dari

keharusan mengucapkan "Allahu Akbar" saat takbir, berbeda dengan

pendapat yang membolehkan untuk menggunakan lafazh apa saja

yung 
-menunjukkan 

keagungan Allah swT. Masalah ini telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan sifat shalat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hal itu diperkuat oleh kenyataan

bahwa ibadah adalah sarana penghambaan. Di samping itu bila

diperbolehkan menggunakan lafazh yang beraneka ragam, terkadang

satu lafazh menghasilkan tingkatan.tertentu yang tidak dicapai dengan

menggunakan lafazh lainnya. Sama halnya dengan ruku' yang

bertujuan untuk mengagungkan Allah dan tunduk kepada-Nya, maka

tidak boleh ttidak sahl apabila diganti dengan melakukan sujud,

meskipun pada dasarnya sujud adalah menggambarkan puncak

ketundukan."

Kesimpulan dari hadits tersebut adalah, bahwa membaca Al
Faatihah bukan suatu keharusan. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apabila

seseorang hanya bisa membaca selain surah Al Faatihah, maka ia telah

melaksanakan perintah serta terbebas dari kewajiban." Dia

menambahkan, ..Adapun orang-orang yang mewajibkan membaca Al
Faatihah menanggapi argumentasi ini dengan mengatakan, bahwa

dalil yang mewajibkannya telah membatasi lafazh mutlak pada hadits

tersebut.'i Tapi jawaban mereka ditanggapi bahwa lafazh tersebut

tidaklah bersifat mutlak dari segala segi, tetapi dibatasi dengan

"sesuatu yang mudah" yang berindikasi takhyiir (adanya pilihan).
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Lafazh tersebut bersifat mutlak apabila dikatakan "Bacalah Al
Qur'an", kemudian dikatakan lagi "Bacalah surah Al Faatihah".

Sebagian ulama mengatakan, bahwa lafazh tersebut adalah

penjelasan lafazh yang mujmal (bersifat global). Namun pandangan
ini dikritik, karena lafazh mujmal adalah lafarh yang belum jelas

indikasinya. Sementara sabda beliau SAW, -# 6 (Apc yang muduh)

sangat jelas indikasinya, yaitu memberi pilihan. Pemyataan tadi bisa

saja diterima apabila kata maa (6) pada kalimat '# 6 berfungsi

sebagai kata sambung (moushul). Lalu dimaksudkan dengannya surah

tertentu, yakni Al Faatihah, karena banyaknya kaum muslimin yang

menghafalnya, sehingga surah tersebut dianggap mudah.

Sebagian berpendapat, hadits tersebut dipahami bahwa Nabi
SAW mengetahui laki-laki tersebut tidak hafal surah Al Faatihah,
sehingga ia wajib membaca surah yang mudah baginya. Pendapal.lain
mengatakan bahwa hukum diperbolehkannya membaca surah yang
mudah telah dihapus (mansukh) oleh dalil yang mengharuskan
membaca surah AI Faatilah. Tapi kelemahan dua pendapat terakhir ini
cukup jelas, hanya saja ada kemungkinan benar. Bersamaan dengan
kemungkinan ini, tidak boleh mengabaikan keterangan tegas yang

mengharuskan membaca Al Faatihah, yakni sabda beliau SAW, I

:{' y!. q'fF- i i\b 'ts{ (Tidaklah sah shalar yans tide*

dibaca padanya surah Al Fatihah).

. Ada pendapat yang mengatakan bahwa lafazh '#.ti (apa-apa

yang mudah) maksudnya adalah surah yang dibaca setelah Al
Faatilah. Hal ini untuk mengompromikan antara hadits ini dengan
hadits yang mengharuskan membaca Al Faatibah. Pendapat ini
didukung oleh riwayat terdahulu yang dikutip oleh Imam Ahmad dan

Ibnu Hibban, +6ri;t ; ,oi7t?"ril: (Bocaloh Ummul Qur'an [Al
FoatifuahJ, kemudian bacalah apo yang engkau kehendaki).

Hadits pada bab ini dijadikan dalil wajibnya thuma'ninah pada
setiap rukun shalat. Adapun orang yang tidak berpendapat demikian
beralasan bahwa thuma'ninah merupakan tambahan pada nash.
Karena perintah yang ada dalam Al Qur'an hanyalah sujud, maka
dianggap sah meskipun tanpa ada thuma'ninah. Masalah thuma'ninah
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merupakan tambahan, sementara tambahan Khuhor Ahud pada nash

Mutawatir tidak dapat diiadikan bahan pertimbangan. Pendapat ini
ditanggapi bahwa masalah thuma'ninah bukan ternrasuk tambahan,

tapi merupakan penjelasan maksud sujud, dimana pengertiannya

berbeda dengan pengertian sujud menurut bahasa yang hanya srr'kedar

meletakkan dahi. Untuk itu Sunnah menjelaskan bahwa sujud syar'i

[yang disyariatkan] adalah sujud yang mengandung thuma'ninah.
Untuk memperkuat pemyataan ini disebutkan, bahwa ayat yang

dimaksud turun untuk mempertegas kewajiban sujud, sementara Nabi

SAW bersama para sahabatnya tidak pemah melakukan shalat tanpa

thuma'ninah sebelum itu.

Pelaiaran J$ns dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang telah
disebutkan, di antaranya:

l. Kewajiban untuk mengulangi shalat bagi seseorang yang

melalaikan salah satu kewajiban shalat.

2. Meneruskan ibadah sunah menjadi suatu kemestian, akan tetapi
ada kemungkinan yang dilakukan saat itu adalah shalat fardhu
sehingga tidak dapat dijadikan dalil dalam persoalan ini.

3. Perintah untuk melakukan omar ma'ruf nahi mttnkar.

4. Memberi pelajaran dengan baik tanpa bersikap kasar.

5. Ir{emperjelaspersoalan.

6. Memumikan maksud.

7. Orang yang belajar boleh meminta kepada orang yang berilmu
agar mengajarinya.

8. Boleh mengucapkan salam berulang kali serta menjawabnya,

meskipun berada pada tempat yang sama bila ada sesuatu yang

memisahkan.

9. Berdiri dalam shalat bukan menjadi tujuan utama, tapi
maksudnya adalah untuk membaca.

10. Imam duduk-duduk di masjid bersama para sahabatnya.
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t1.

12.

Memberi salam kepada orang yang berilmu, taat kepadanya
serta mengakui kekurangan dan penegasan adanya sifat salah
pada manusia.

Kewajiban-kewajiban wudhu terbatas pada apa yang disebutkan
dalam Al Qur'an, sedangkan apa yang ditambahkan oleh Sunnah

[hadits] maka hukumnya sunah.ea

13. Keterangan tentang akhlak mulia Nabi SAW serta sikap santun

dalam pergaulan.

14. Mengakhirkan penjelasan dalam majelis demi suatu maslahat.

Sebagian ulama mempertanyakan sikap Nabi SAW yang

merestui shalat orang tersebut padahal shalatnya rusak, atas

dasar bahwa ia telah melalaikan sebagian kewajiban shalat. Al
Maziri memberi jawaban bahwa Nabi SAW bermaksud
mengingatkan kelalaian orang itu secara perlahan-lahan dengan
cara menyuruhnya untuk melakukannya berulang kali, sebab
kemungkinan ia melakukannya karena lupa dan mengingat
kembali tanpa diajari. Ini bukan berarti merestui suatu
kesalahan, bahkan untuk memperjelas letak kesalahan.
Pernyataan serupa dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, seraya
berkata, "Hanya saja Nabi SAW tidak mengajarinya pada kali
pertama, agar lebih berkesan dalam diri orang itu dan lainnya

. akan sifat shalat yang benar." Sementara Ibnu Al Jauzi berkata,
"Ada kemungkinan pengulangan itu untuk memberi kesan akan
besamya persoalan tersebut, dan beliau melihat waktunya masih
ada (belum habis), maka beliau berkeinginan untuk
membangkitkan kecerdikan terhadap apa yang telah dilalaikan."

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa persetujuan dari Nabi
SAW tidak menunjukkan diperbolehkannya hal itu secara
mutlak, tapi harus disertai dengan tidak adanya sesuatu yang
menghalanginya.

At-Turabisyti berkata, "Hanya saja Nabi SAW diam untuk
mengajari orang itu sejak awal, karena sikapnya yang kembali

ea 
Pernyataan ini kurang tepat. Yang benar bahwa semua yang ditetapkan berdasarkan Sunnah

hukumnya wajib, seperti berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sebab
Sunnah berfungsi untuk menafsirkan AI Qur'an. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka
diperintahkan pula oleh Allah SWT berdasarkan firman-Nya, "Barangsiapa yang menaati
Rasul maka sungguh ia telah taat kepada Allah." (Qs. An-Nisaa'(4): 85). I4tallahu a'lam.
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tanpa berusaha mengetahui persoalan dari sumber wahyu. lni
menunjukkan bahwa ia terpedaya dengan ilmu yang dimilikinya.
Nabi SAW tidak langsung mengajarinya sebagai teguran dan

bimbingan agar orang itu menyingkap sesuatu yang belum jelas

baginya. Maka ketika orang tersebut meminta agar persoalan itu
disingkapkan untuknya dari sumbernya, beliau SAW pun segera

memberi bimbingan kepadanya." Namun hal ini perlu

didiskusikan, karena meski pemyataan ini dapat dibuka dalam

shalat yang kedua dan ketiga, tapi tetap menjadi pertanyaan

pada shalat yang pertama. Sebab ketika orang itu datang pada

kali penama, Nabi SAW langsung mengatakan kepadanya' git

# i eJ/;y',P (Kembaliluh, kctrencr sesungguhnycr engkuu

belum shalat). Pertanyaan dikemukakan terhadap persetujuan

Nabi SAW pada shalat yang pertama, mengapa beliau SAW
tidak mengingkari shalat tersebut ketika sedang berlangsung?

Akan tetapi jawaban tadi dapat dijadikan keterangan tenteng

hikmah sikap beliau SAW yang mengakhirkan penjelasannya.

lYallahu a'lam.

15. Bantahan bagi mereka yang membolehkan membaca dalam

shalat dengan bahasa Persia, sebab sesuatu yang bukan bahasa

Arab tidaklah dinamakan Al Qur'an. Pemyataan ini
dikemukakan oleh Al Qadhi lyadh. An-Nawawi berkata.

"Dalam hadits ini terdapat keterangan wajibnya membaca pada

semua rakaat. Seorang mufti apabila ditanya sesuatu sementara

ia mengetahui ada perkara lain yang mesti diketahui oleh
penanya. maka ia harus menyebutkan hal itu meskipun tidak
ditanyakan, dan ini dianggap sebagai na,sihat. Adapun indikasi

hadits ke arah itu terletak pada lafazh n;Llb (aiarilah aku), yakni

tentang shalat, maka Nabi SAW mengajarinya shalat dan hal-hal
yang harus dilakukan sebelum shalat.
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irl *; * ilt* atok ,UttW rtt'oy: "*.G *
d.'ryt"*7t ,!-r^^;'s tr'*l:t ,;* :o>e-.J^,'' :$ g.

123. Doa Ketika Ruku'

794. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Dalam ruku' dan sujudnya,
Nabi SAW mengucapkan 'subhsanakollaahummo rabbonaa wa
bihqmdiko, allahummaghfirli' (Maha suci Engkau, ya Allah, Wahai
Tuhan kami dan segala pujian bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku)."

Keterangan Hadits:

(Bab doa ketika ruku') Pada pembahasan mendatang Imam
Bukhari akan menyebutkan bab tentang membaca tasbih dan doa
ketika sujud, lalu beliau menyebutkan pula hadits di bab ini. Ada
pendapat yang mengatakan, hikmah dikhususkannya ruku' dengan doa
bukan dengan tasbih 

-padahal 
hadits yang disebutkan adalah sama-

adalah karena Imam Bukhari bermaksud mengisyaratkan bantahan
terhadap mereka yang tidak memakruhkan doa ketika ruku', seperti
Imam Malik. Sedangkan mengenai tasbih saat ruku' para ulama tidak
berbeda pendapat dalam hal ini. Untuk itu Imam Bukhari ingin lebih
menekankan masalah doa karena sebab tersebut.

Adapun landasan mereka yang memakruhkan doa saat ruku'
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui riwayat

Ibnu Abbas dari Nabi SAW, !'|,J.St rXit ,'u\t ti f;bti L'ilt e'A

;< a1r;r" "oi "# ,,f.nlt e ,\yti (Adapun ruku' mqka

agungkanl ah Al I ah, s e dongkan suj ud b er sungguh- sungguhl ah dal am
berdoa, karena hal itu songat pantas dikabulkan untuk kalian). Akan
tetapi makna hadits ini tidak dapat diperluas lagi, sehingga tidak ada
larangan berdoa saat ruku', sebagaimana tidak ada halangan untuk
mengagungkan Allah saat sujud.

Makna lahiriah dari hadits Aisyah adalah, bahwa beliau SAW
biasa mengucapkan dzikir pada saat ruku', demikian juga pada saat
sujud. Sisa pembahasan hadits ini akan dijelaskan pada bab yang
disebutkan.
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124, Apa yang Diucapkan lmam dan Orang yang ada di
Belakangnya Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku' (I'tidal)

,iu rit *1 ^)L dt &';r ;:ts ils e';') oi
aro/4.

* d, i6j .i.lGjr !:'1 G', "6l,t :Ju i.r^l

;rt,.)r i ?u ttb iK. ni, e; $;, g', tiy 
1

795. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW
apabila mengucapkan'sami'allquhu liman hemidah' (Semoga Allah
mendengar siapa yang memuji-Nya)', beliau mengucapkan
'Allohumma rabbano walakal hamdu (Ya Allah, Wahai Tuhan kami,
dan bagi-Mu segala puji)'. Nabi SAW apabila ruku' dan mengangkat
kepalanya, beliau bertakbir. Apabila bangkit dari dua sujud, beliau
mengucapkan'Allahu Akbar'."

Keteranean Hadits:

(Bab opo yong diucapkan. imam dan orang yang ado di
belakangnya ketika mengangkat kepala dari ruku' fi'tidalJ). Dalam
syarah Ibnu Baththal di tempat ini tercantum, "Bab membaca saat
ruku' dan sujud serta apa yang dikatakan imam dan orang-orang yang
ada di belakangnya... dan seterusnya." Lalu beliau menanggapinya
bahwa tidak disebutkan hadits yang membolehkan maupun yang
melarang membaca. Ibnu Rasyid mengatakan, tambahan seperti yang
disebutkan Ibnu Baththal tidak tercantum dalam riwayat yang kami
riwayatkan di antara naskah-naskah Shahih Bukhari.

Ibnu Al Manayyar telah mengikuti Ibnu Baththal. Beliau
mencari legitimasi atas sikap Imam Bukhari dengan mengatakan,
"Kemungkinan Imam Bukhari menempatkan bab ini untuk kedua
persoalan tersebut sekaligus, kemudian beliau menyebutkan hadits
untuk salah satu dari kedua persoalan ini dan meninggalkan ruang
kosong bagi persoalan yang satunya, agar kelak ia menyebutkan hadits
yang sesuai dengannya. Namun kemudian beliau mendapatkan
halangan, sehingga hadits yang dimaksud tidak sempat dicantumkan."
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Sementara Ibnu Rasyid berkata, "Barangkali Imam Bukhari
memberi judul bab dengan hadits, seraya mengisyaratkan kepadanya
tanpa menyebutkan hadits itu karena tidak sesuai syaratnya, sebab
pada sanad hadits tersebut terdapat ketidakpastian (idhthirab)." lmam
Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dimana pada bagian

akhimya disebutkan, t:yu ")i Yt; iit'ir Gi irf 4 ;, 'Jf

(Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membctca Al Qur'an
dalam keadaan ruku dan sujud). Tapi kemudian beliau (lbnu Rasyid)
menanggapinya sendiri dengan mengatakan bahwa makna lahiriah
judul bab tersebut adalah membolehkan membaca, sedangkan hadits
ini justeru melarangnya. Sementara para ulama telah berbeda pendapat
antara membolehkan dan melarangnya, maka kemungkinan Imam
Bukhari berpendapat boleh membaca Al Qur'an saat ruku, sebab
menurutnya hadits yang melarang tidak shahih. Demikian ringkasan
perkataan Ibnu Rasyid. Lalu Az-Zain bin Al Manayyar cenderung
menerima pernyataan yang terakhir, hanya saja ia memahaminya
dalam konteks yang lebih khusus, dia berkata, "Barangkali maksud
beliau adalah bahwa tidak ada alasan untuk melarang pujian dalam
shalat. Apabila telah jelas bahwa ia termasuk perkara yang dibutuhkan
dalam shalat, maka boleh pula diucapkan saat ruku' atau di tempat
lainnya dengan lafazh yang bagaimanapun. Termasuk juga ayat-ayat
yang mengandung pujian, seperti awal surah Al An'aam atau
Iainnya."

Apabila dikatakan, bahwa dalam hadits bab di atas tidak ada
keterangan tentang apa yang diucapkan makmum, maka Ibnu Rasyid
menjawab bahwa Imam Bukhari memberi isyarat untuk menyebutkan
premis-premis pemikiran agar ketika dilakukan penyimpulan hukum
(istimbath), hadits-hadits tersebut benar-benar berada di hadapan
orang yang hendak membuat kesimpulan (mustambith). Telah

disebutkan hadits, y. iil. ?6lt ,* 6y lHctnya saja imam dijadikan

untuk diikuti) dan hadits, ;'2i €_'r*,-|i 
g rlU (Shalattah katian

sebagaimana kalion lihat aku shalat).Ibnu Rasyid juga berkata, "Ada
pula kemungkinan beliau menganalogikan makmum kepada imam,
akan tetapi kemungkinan ini memiliki kelemahan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam hal ini telah disebutkan
hadits dari Abu Hurairah seperti diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni
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dengan tafazh, io' * ,'J6'Ji io i' e lt {i;r'at r't:" t'tt &
r. ".,\ t'{r; :t Irr i.., :'o*l;'1'6 JU .,e1; ";y' (Biasanyu apubila kami shalal

,-, l.

di belakung Rasulullah SAW dun beliau mengucapkon "sami'allaahu

liman hamidah", maka orctng-orang yang di belakangnya [makmumJ
mengucapkan "sami'allaohu liman hamidah'). Akan tetapi Ad-
Daruquthni mengatakan. bahwa riwayat yang akurat dalam hal ini

adalah dengan lafazh, !t:*St U1(i) :'o16'1 ,y]4d (Hentlaklah orang-

orang yang di belakangnya mengalctkan "rabbonao walakal
hamdu"). Perbedaan pendapat mengenai masalah ini akan kami

sebutkan pada bab berikutnya, insyu Allah.

'r'C #,ri,' * ,j6 rit @pabila ia mengucapkan "sami'allaahu

liman hamidah"). Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Ibnu

Abi Dzi'b disebutkan, i:iir ui ,it; lilri ,j0 L'i), t Ll,gi rif ori

(apabila beliuu mengangkat kepalanya dari ntku' beliau
mengucapkan "Allahumms rabbonaa lakal hamdu"). Tapi tidak ada

perbedaan di antara keduanya, karena setiap salah satu dari keduanya

menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh yang lainnya.

'ij iilJ' (Ya Allah, Tuhan kami) Demikian yang tercantum

dalam kebanyakan jalur periwayatan, sementara sebagian yang lain

tidak mencantumkan lafazh Silr' Namun riwayat yang

mencantumkannya lebih akurat, hanya saja keduanya boleh

diamalkan.

'*it U'j (dan bagi-Mu segala puji) Demikian yang tercantum

dalam kebanyakan riwayat, yakni menyebutkan huruf wma pada

lafazh i;jr ,$2 Sementara dalam sebagian riwayat tidak

mencantumkan huruf tersebut, seperti hadits yang akan disebutkan

pada bab berikut. An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih, bahwa

kedua riwayat itu tidak ada yang lebih unggul satu sama lain."
sementara Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, riwayat yang mencantumkan

huruf lral, menunjukkan tambahan dari segi makna, misalnya dapat

dikatakan bahwa maknanya adalah, "Wahai Tuhan kami, kabulkanlah

dan bagi-Mu segala puji." Artinya, mencakup makna doa dan berita
(khabar). Demikian pernyataan Ibnu Daqiq. Pernyataan ini

39,2 - FATIII'L BAAnl



berdasarkan bahwa huruf wnw tersebut berfungsi sebagai kata
sambung (alhafl. Sementara telah disebutkan pada bab "Bertakbir
Saat Berdiri dari Ruku" bahwa huruf tersebut berfungsi sebagai waw
haaliyah (huruf waw yang berfungsi menerangkan keadaan).
Kebanyakan ulama membenarkan keberadaan huruf tersebut dalam
lafazh hadits. Al Atsram berkata, "Aku mendengar Imam Ahmad

membenarkan adanya huruf waw pada lafazh !*At U1 (i.s, dan

sejumlah hadits shahih telah menerangkannya."
a.Lf: €': t;l's €: rsl (apabila ruku' dan ketika mengangkat

kepalanya), yakni mengangkat kepala dari sujud. Imam Bukhari
menyebutkan moton (materi) hadits ini secara ringkas. Abu Ya'la
meriwayatkan melalui jalur Syababah dari Abu Hurairah, dia berkata,
'g: ,,)ti t5D ,€ ) ot #" oii ;*i io i' & i' ;*;jata;k]#,i si

,4 iri $r1 ,ait et q) 'r*, $l ;SJ- ttt I ,';7At , 6.t ,ia '0.t9 
"g 

Xu'

fi:nilt (Aku adalah orang yang paling serupa di antara kalian

dengan shalat Rasulullah SAW. Maka beliau bertakbir apabila ruku'.
Apabila mengucapkan "sami'allahu liman hamidah", mctka beliau
mengucapkan "Allahumma rabbona lakal hamdu"- Beliau takbir
apabila sujud dan apabila mengangkat kepalanya, serta apabila
berdiri dari dua sujud).

Al Ismaili juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi
Dzi'b dengan lafazh, F ,et C 

'?g tt!1 (Dan apabila berdiri dari

[rakaatJ yang kedua, mako beliau bertakbir). Ath-Thayalisi

meriwayatkan dengan lafazh, fi:.nslSr ,y '# o€ 2 lOan beliau

hertakbir di antara dua sujud). Secara lahiriah bahwa maksud lafazh
"yang kedua" adalah dua rakaat. Adapun maknanya beliau bertakbir
apabila berdiri --dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Hal
ini didukung oleh riwayat terdahulu pada bab "Bertakbir Apabila

Berdiri dari Sujud", dengan lafazh, /#t & 4t e ii- t #-3
(Beliau bertakbir apabila berdiri dari yang kedua setelah duduk).
Sedangkan riwayat Ath-Thayalisi, maka yang dimaksud adalah takbir
untuk sujud kedua. Seakan-akan sebagian perawi menyebutkan apa
yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya.
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5i fu ,SA grrttou mengucapkun "Allahu Akbctr") Demikian

disebutkan dengan uslub lgaya bahasal yang berbeda, dimana pada

awalnya diungkapkan dengan lafazh, '.K (Beliau bertakbir). Al

Karmani berkata, "Tujuannya adalah memberi keragaman penyajian

atau bermaksud memperluas cakupan lafazh, sebab takbir mencakup
ta'rif (pengenalan) dan selainnya." Namun yang nampak bahwa hal
itu berasal dari para perawi, sebab riwayat-riwayat yang telah kami
sebutkan di atas semuanya menggunakan uslub yang sama. Ada
kemungkinan bahwa hal itu adalah untuk menentukan lafazh ini, dan
bukan lafazh lain yang mengandung pengagungan terhadap Allah
SWT.

Adapun faidah lain hadits ini telah dijelaskan pada bab
"Bertakbir Apabila Bangkit dari Sujud", dan pembicaraan tentang
takbir saat berdiri dari tasyahud pertama akan diulas beberapa bab
kemudian.

125. Keutamarn Ucapan 1i!jr dJ 6:;OU

ri1 :ju *j y il, t:" ,It J;r"oi A itt uyr r;'; sri *
"r, fy.i=jr 'gJ tir'#t ,')'* i:t; F.ilt [.f :iuyr ju

..i1 "/ ?-d 6';'i.t;y:ir 'J'i {i irr
796. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila imam mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah', maka
ucapkanlah oleh kalian 'Allahumma rabbana lakal hamdu'; karena
sesungguhnya barangsiapa yang perkataannya bertepatan dengan
perkataan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

@:
Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan ilijr Ui. Ini

merupakan bantahan terhadap lbnu Qayyim yang menegaskan bahwa
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tidak ada hadits yang menyebutkan sekaligus antara lafazh iiiJr

dengan huruf waw ('). Kemudian lafazh "bab" tercantum dalam

riwayat selain Abu Dzar dan Al Ashili, namun yang lebih akurat

adalah riwayat yang tidak mencantumkannya, seperti yang akan

dijelaskan.

tI... :ir"'lr 'Jtt 
'11 @pobita imam mengucapkan... dan

seterusnya). Riwayat ini dijadikan dalil bahwa imam tidak
mengucapkan "Rabbonaa lakol hamdu" dan makmum tidak
mengucapkan "somi'allaahu limsn hamidah", karena ia tidak
disebutkan dalam riwayat di atas, seperti diriwayatkan oleh Ath-
Thahawi. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi
pendapat itu perlu dianalisa kembali, karena dalam hadits tidak ada

penafian seperti yang mereka katakan. Bahkan keterangan yang ada

hanya menyatakan bahwa makmum mengucapkan "robbanaa lokal
hamd u" setelah imam mengucapk an " s ami' alloah u limon h amidahn.
Kenyataan menggambarkan hal itu, karena imam mengucapkan tosmi'
(mengucapkan sami'allahu liman homidah) saat bergerak bangkit dari
ruku', sementara makmum mengucapkan tahmid (mengucapkan

rabbana lakal hamdu) ketika berdiri lurus (i'tidol). Maka ucapan

makmum adalah setelah ucapan imam, seperti yang termaktub dalam

hadits.

Persoalan ini mirip dengan masalah mengucapkan "amiin" yang

dijelaskan, dimana lafazh "Apabila imam mengucapkan \i
maka katakanlah *1 bukan berarti bahwa imam tidak

mengucapkan "amiin" setelah mengucapk un ljjvst fi. Outurn hal ini

tidak ada keterangan bahwa imam mengucapkan "amiin",
sebagaimana tidak ada pula keterangan di tempat ini bahwa imam
mengucapkan "robbona lakal hamdu". Bahkan keduanya disimpulkan
dari dalil-dalil lain yang shahift seperti dalam masalah "amiin", dan

seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya maupun yang selainnya.

Di samping itu, akan disebutkan juga bahwa Nabi SAW biasa

mengumpulkan [melakukan] tasmi' dan tahmid.

Adapun hujjah yang mereka kemukakan dari segi makna adalah,

bahwa makna "sami'allahu liman hamidah" adalah tuntutan terhadap

suatu pujian, sehingga sesuai dengan kondisi imam, sementara yang

telah

;JrtJ'
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sesuai bagi makmum adalah memenuhi tuntutan tersebut dengan

mengucapkan "rabhana lakal hamdu". Pernyataan ini didukung oleh

hadits Abu Musa Al Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

dan selainnyu, ir,ii.li.il;it e\i6.t )'i';i,i*'r,.r.io' *'.16 ri1;

& @o, upubilu imam mengucupkan "sami'ollahu liman homitloh",

maka ucapkanlah "rabbana lakal hamdu", niscaya Allah akan

mendengarkon kolian).

Pernyataan tersebut ditanggapi bahwa apa yang kalian katakan

tidak menunjukkan bahwa imam tidak mengucapkan "rabbanaa lukal
hamdu, sebab tidak ada sesuatu yang menghalangi imam untuk

mengucapkan tuntutan sekaligus memenuhinya. Hal ini sama sepeni

masalah "amiin", dimana imam sebagai orang yang berdoa tidak
berarti ia tidak boleh mengucapkan "amiin" (permohonan untuk
dikabulkan).

Persoalan ini mirip dengan pembahasan terdahulu tentang

mengumpulkan antara hai'alah (hayya'alash-shalaah) dengan

hauclalah (loa haula walaa quwwala illa billaah) bagi orang yang

mendengar muadzin. Kemiripan yang dimaksud adalah imam
mengumpulkan tasmi' dan tahmid.lni adalah pendapat Imam Syaf i.
Imam Ahmad, Abu Yusuf Muhammad serta jumhur ulama. Hadits-
hadits shahih mendukung pendapat ini. Kemudian Imam Syaf i
menambahkan bahwa makmum jula mengucapkan keduanya. namun

tidak ada hadits shahih yang menyebutkan masalah ini. Demikian pula

tidak pernah dinukil melalui jalur yang akurat dari Ibnu Mundzir
bahwa ia berkata, sesungguhnya Imam Syaf i menyendiri dengan

pendapatnya, karena telah disebutkan dalam kitab Al Asyraa/'dari
Atha' dan Ibnu Sirin serta selain keduanya bahwa makmum
mengumpulkan (mengucapkan) kedua kalimat tersebut. Adapun
tentang orang yang shalat sendirian telah dinukil oleh Ath-Thahawi
serta Ibnu Abdul Barr tentang adanya ijma' bahwa ia mengucapkan

keduanya. Hal ini dijadikan oleh Ath-Thahawi sebagai hujjah bahrva

imam mengumpulkan pula kedua kalimat itu, atas dasar adanya

kesamaan hukum antara imam dan orang yang shalat sendirian' Akan
tetapi penulis kitab Al Hidayah mengisyaratkan adanya perbedaan

hukum imam dengan orang yang shalat sendirian dalam pandangan

mereka.
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4g
parkalaannyu bertapaiurz) Di sini terdapat isyarat bahwa para malaikat
mengucapkan apa yang diucapkan oleh makmum. Adapun
pembahasan selebihnya telah dijelaskan pada bab "Mengucapkan
Amiin".

126. Bab

+ rtt u{*'d, ;;)G'J'}\ ,lG ;';'; o_ri t e o.i t
?-" ,4 :'f\t f )t e'.:k" ^* rtt e1;}} i oK &')
,it; r; iil' 7^7 :ig c x; r,.st ;:rCi rr**ir ;i*3 ,ahr

.rxjt -*.;1\*.;i
797. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Sungguh aku akan mendekatkan shalat Nabi SAW." Maka Abu
Hurairah RA melakukan qunut pada rakaat terakhir shalat Zhuhur,
shalat Isya' dan shalat Subuh, setelah mengucapkan 'sami'allahu
linton hamidah'. Beliau mendoakan keselamatan bagi orang-orang
mukmin dan melaknat orang-orang kafir."

.;-tb *Fr e L'lAt ott :Jti ^- isr e) c)t; ; ;i'*
. ., l

798. Dari Anas RA, dia berkata, "Qunut dilakukan pada shalat
Maghrib dan Fajar [Subuh]."

dJg

$
tl 'L>r

dt ,*"otritr1 ;G e';

Ju 'rL^L r, iil,

t? isu'€;jt et i 'i.;u, t
f )t q,-,ire:tw,*ie-' :Ju

ilv -ittu .*k;,ir*ff rl.= i;;jt'$*sri;,:iirr',
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799. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zutaqi, dia berkata, "Kami
pemah suatu hari shalat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau

mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengucapkan'sami'allahu
liman hamidah' . Seorang laki-laki di belakangnya berkata, 'Rabbuna

lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan Jiihi (Wahai

Tuhan kami bagi-Mu segala puji, pujian yang banyak lagi baik dan

yang berkah padanya)'. Ketika selesai shalat beliau bertanya,

'siapakah yang berbicara?' Orang itu berkata, 'Aku.' Beliau

bersabda, 'Aku melihat tiga puluh lebih malaikat saling berebutan,

siapa di antara mereka yang akan menulisnya lebih dahulu."

Keterangan Hadits:

Demikian yang terdapat pada semua riwayat, yaitu disebutkan

tanpa judul, kecuali dalam riwayat Al Ashili yang tidak juga

mencantumkan "bab". Atas dasar ini, Ibnu Baththal serta orang-orang

yang mengikutinya menjelaskan hadits-hadits di tempat ini. Namun
yang lebih tepat adalah riwayat yang mencantumkan "bab",
sebagaimana halnya bahwa yang tepat pada masalah sebelumnya

adalah riwayat yang tidak mencantumkan "bab". Yang demikian itu
menunjukkan bahwa hadits-hadits yang disebutkan di dalamnya tidak
mengindikasikan keutamaan ucapan "Allahumma rabbana lakal
hamdu" kecuali berdasarkan dalil yang dipaksakan. Maka, yang lebih

tepat ia berkedudukan sebagai pemisah antar bab seperti terdahulu.

Sebab ketika sebelumnya beliau mengatakan "bab apa yang diucapkan

oleh imam serta orang-orang yang ada di belakangnya apabila

mengangkat kepala dari ruku" lalu beliau menyebutkan sabda beliau
SAW "Allahumma rabbana lakal hamdu (Ya Allah, Tuhan kami bagi-

Mu segala puji)", maka beliau meneruskan dengan menyebutkan

keutamaan ucapan itu secara khusus. Kemudian beliau

memisahkannya dengan lafazh "bab" untuk menyempurnakan judul

bab pertama dengan menyebutkan hadits-hadits mengenai apa-apa

yang diucapkan saat bangkit dari ruku (i'tidal), seperti doa qunut dan

selainnya, sesuai dengan kriteria beliau.
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lbnu AI Manayyar menerangkan kesesuaian ketiga hadits ini di
bawah judul bab "reutamaan Ucapan Alluhumma rabbana lakal
hamdu". Dia berkata. "Sisi masuknya hadits Abu Hurairah adalah
manakala qunut disyariatkan dalam shalat, maka ucapan'Allahumma
rabbana lqkal hamdu' merupakan kunci dan pembuka qunut,
barangkali itulah sebab dikhususkannya qunut setelah mengucapkan
kalimat itu." Namun sangat jelas bagaimana pernyataan ini sangat
dipaksakan. Lalu pemyataan ini ditanggapi dari sisi lain, dimana
dalam hadits itu tidak disebutkan ucapan "rabbana lokal humdu".
Akan tetapi mungkin hal itu dapat dijawab bahwa hadits yang
disebutkan di sini merupakan ringkasan, dimana pada dasamya lafazh
itu disebutkan dalam hadits. Ibnu Al Manayyar tidak menyinggung
kesesuaian hadits Anas dengan judul bab. Hanya saja mungkin dia
mengatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkannya sebagai
pelengkap karena di dalamnya disebutkan shalat Maghrib. Ibnu
Manayyar mengatakan juga, bahwa hadits Rifa'ah yang menerangkan
sikap para malaikat yang berebutan dan melahirkan keutamaan, tentu
karena adanya tambahan lafazh yang diucapkan oleh laki-laki
tersebut. Akan tetapi oleh karena tambahan yang dimaksud
merupakan salah satu sifat pujian, maka ini berfungsi sebagai
penekanan kata sebelumnya. Dengan demikian menjadi keharusan
untuk menempatkan pokok sebagai penyebab, atau sebab bagi
penyebab, yangmana dari sini dapat ditetapkan adanya keutamaan.
LYslldhu a'lam. Sebagian memberi judul dengan bab "qunut", namun
saya tidak melihat hal itu dalam salah satu riwayat kami.

J!'t y i!' .& ;r aU*';1f,\ lturgguh aku akan mendekotkan

shalot Nabi SAl4).Dalamriwayat Imam Muslim disebutkan , '€J'i';\
(Aku akan mendekatkan kepada kalian). Sementara dalam riwayat Al

Ismaili disebutkan, ;yt )'r't i;* nX';\ jl (Sungguh aku akon

mendekatkan kalian kepada shalat Rasulullah SAly).

t!.. e;-l n it3 (maka biasanya Abu Huroirah... dan

seterusnya). Ada pendapat yang mengatakan bahwa lafazh yang
langsung dari Nabi SAW dalam riwayat ini adalah menunjukkan
keberadaan qunut, bukan pelaksanaannya pada shalat-shalat tersebut,
karena hal ini hanya bersumber dari Abu Hurairah. Pernyataan ini
ditegaskan dalam tafsir surah An-Nisaa' dari riwayat Syaiban dari
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Yahya. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan

qunut yang langsung dari Nabi SAW adalah qunut pada shalat Isya'.

Abu Daud menukil dari riwayat Al Auza'i dari Yahya, )t J'yir |S

lb yt ll:" g Pt * io' ,p (Rasulullah SAll/ qunut patlu .shctlar

lsya' selamo satu hulan), riwayat serupa dinukil pula oleh Imam
Muslim. Akan tetapi hal ini tidak menafikan riwayat yang menyatakan

bahwa beliau SAW melakukan qunut pada selain shalat Isya'.

Makna lahiriah hadits menyatakan bahwa pelaksanaan qunut
pada shalat-shalat tersebut semuanya berasal dari Nabi SAW Qnarfu').
Barangkali inilah rahasia sehingga Imam Bukhari menyebutkan hadits

Anas sesudahnya, untuk mengisyaratkan bahwa qunut naziluh (qunut
yang dilakukan karena bencana atau musibah yang menimpa kaum
rnuslimin, ed.) tidak dikhususkan pada shalat tertentu. Namun adanya
penrbatasan waktu satu bulan dalam riwayat Al Auza'i merupakan hal
yang musykil, karena riwayat yang kuat menyatakan bahwa qunut
yang dimaksud berhubungan dengan kisah terbunuhnya para sahabat

di dekat sumur Ma'unah, seperti yang akan disebutkan di akhir bab
tentang witir. Dalam tafsir surah Aali Imraan melalui riwayat Az-
Zuhri dari Abu Salamah -mengenai hadits ini- akan dijelaskan bahwa
yang dimaksud dengan "orang-orang mukmin" adalah kaum
Mukminin yang tertawan di Makkah, sedangkan "orang-orang kafir"
adalah orang kafir Quraisy. Adapun waktunya berlangsung sangat

lama. Untuk itu, kemungkinan pembatasan waktu satu bulan dalam
hadits Abu Hurairah merupakan sifat tertentu dari doa tersebut, yakni

ucapan |6 ,rb':lGi iifi (Timpakan kehancurqn kepada penduduk

Mudhar).

,sf\r f;, e (pada rakaat yang lain). Dalam riwayat AI

Kasymihani disebutkan 6.1l1t (Yang terakhir). Setelah satu bab akan

disebutkan riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah bahrva yang demikian
dilakukan setelah ruku'. Begitu pula dalam tafsir surah Aali 'lmraan,
akan dijelaskan perbedaan pendapat mengenai lamanya doa untuk
kecelakaan kaum tersebut serta sebagian nama-nama mereka.

Yahya menukil hadits ini dengan ringkas melalui jalur Abu
Salamah, sementara Az-Zuhn menukil dengan panjang lebar seperti
yang akan disebutkan setelah satu bab. Dalam pembahasan tentang
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Ad-Da'awal (doa-doa) akan disebutkan dengan sanad yang disebutkan
oleh Imam Bukhari di tempat ini namun lafazhnya lebih lengkap,
insya Allah.

'o"fit oG (biasanya qunut\ yakni pada awal mulanya. Hal ini

dijadikan hujjah bahwa perkataan sahabat "kami biasa melakukan ini"
memiliki hukum marfu ' (langsung dari Nabi SAW), meskipun tidak
dikaitkan dengan masa Nabi SAW, sebagaimana pendapat Al Hakim.
Imam Bukhari dan Muslim sepakat menukil hadits ini dalam kitab
shahih keduanya tanpa pembatasan waktu. Kemudian kami akan
menyebutkan penukilan yang berbeda dari Anas tentang qunut, yakni
kapan waktu qunut [pada rakaat ke berapa dan setelah apa...] serta
shalat apa saja yang disyariatkan melakukan qunut, atau apakah qunut
tersebut berlangsung secara mutlak (tanpa batasan) atau pada waktu
tertentu dan kondisi yang khusus? Dalam hal ini Imam Bukhari
menyebutkan sebagiannya di akhir pembahasan tentang "shalat
Witir".

6* d.rt, * iSG ",;s}t q o;i, e] W (ketikn mengangknt

kepalanya dari ruku', beliau mengucapkan "sami'allaahu liman
hamidah"). Secara lahiriah ucapan tasmi ' dilakukan setelah
mengangkat kepala dari ruku' (i'tidal), sehingga menjadi bagian dzikir
ketika i'tidal. Sementara dalam hadits Abu Hurairah dan selainnya
telah.disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa ia termasuk
dzikir saat melakukan gerakan perpindahan, dan inilah pendapat yang
masyhur. Namun mungkin keduanya dapat dikompromikan dengan
mengatakan bahwa lafazh "ketika mengangkat kepalanya",
maksudnya kalimat tersebut mulai diucapkan saat seseorang mulai
mengangkat kepalanya dari ruku' dan selesai setelah ia berdiri tegak.

,yt Jti (seorang laki-laki berkata) Al Kasymihani

menambahkan,'orfr1 (di belakangnya). Ibnu Basykawal mengatakan

bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Rifa'ah bin Rafi', perawi hadits
itu sendiri. Kemudian dia mendukung pernyataan ini dengan riwayat
yang dikutip oleh An-Nasa'i dan selainnya dari Qutaibah, dari Rifa'ah
bin Yahya Az-Zarqi, dari paman bapaknya (Mu'adz bin Rifa'ah), dari

bapaknya, dia berkata, ifr 'ei *t * a' .,l.a nlt 
''* ';l

n ll.iii (Aku shalat di belakang Nabi SAW, lalu aku bersin dan
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berkata, " Alhamdulillah. ") (Al Hadits). Penafsiran yang dikemukakan
oleh An-Nasa'i mendapat kritik, karena adanya perbedaan sebab dan
kisah. Namun kritik ini dapat dijawab bahwa tidak ada kontradiksi
antara keduanya, bahkan hal itu dipahami bahwa dia bersin saat
Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, dan tidak ada halangan
apabila dia memberi nama panggilan lain atas dirinya untuk
menyembunyikan perbuatannya. Atau hal itu dilakukan oleh sebagian
perawi yang lupa nama laki-laki yang bersin tersebut. Adapun
perbedaan yang lainnya, maksimal hanyalah berupa keterangan
tambahan. Barangkali perawi meringkasnya seperti yang akan kami
jelaskan. Namun Bisyr bin Umar Az-Zahrani menyebutkan dalam
dwayatnya dari Rifa'ah bin Yahya, bahwa shalat tersebut adalah
shalat Maghrib.

y. k tti (berkah padanya) Rifa'ah bin Yahya memberi

tambahan, ,?1') ti;'a 6 
^Jb 

k tQ @rrlroh atasnya sebagaimana

disukai Tuhan kami dan yang Dia ridhai). Adapun lafazh f k tt;f

(berkah atasnya) kemungkinan berfungsi sebagai penekanan, seperti
yang nampak secara lahiriahnya. Pendapat Iain mengatakan, lafazh

dt &rg U".*akna tambahan berkah, sementara lafazh * k'ttj
bermakna berkah yang kekal. Allah SWT berfirman, W ):r, t$i !36.')

WUi (Dan diberkahi padanya serto ditetapkan Oo,Oon o

makononnya). Hal ini sesuai dengan keadaan bumi, sebab yang
dimaksud adalah tumbuh dan bertambah, bukan kekekalan; juga
karena bumi senantiasa mengalami perubahan. Sedangkan firman

Allah SWT, 'frl rP't * 
g'tg.:t (Dan komi memberi berkah atasnya

dan atas Ishaq), hal ini sesuai dengan keadaan para nabi, sebab
keberkahan akan kekal atas mereka. Oleh karena "pujian" sesuai
dengan kedua makna ini, maka keduanya pun disatukan. Demikian
yang dikemukakan oleh sebagian pensyarah Shahih Bukhari, namun

kelemahannya cukup jelas. Sedangkan lafazh ;J'fu Ui, 1 6
(sebagaimana yang disukai oleh Tuhan kami dan yang Dia ridhai),
merupakan adab yang sangat sopan dalam menyerahkan urusan
kepada Allah, yang menjadi puncak suatu tujuan.
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sSieir i giapakah yctng berbicara) Rifa'ah bin Yahya

memberi tambahan dalam pembahasan tentang "Shalat", ,Lri'lk-'*
ruij Lis ,jd .uf ,etj'Jbq ;rui.airtirr qjd j ,vi'3; 'f'*.;:t qt,- j
:i 4 ,g;iirl :)ui ;f i lUatra tidak seorang pun yang berbicara.

Lalu Nabi SAW mengatakan hal itu untuk yang kedua knlinya, namun
belum ada seorang pun yang berbicara. Kemudian Nabi SAW
mengulanginya untuk yang ketiga kalinya, maka Rifa'ah bin Rafi'
berkata, "Aku." Beliau bersabda, "Bogaimana yang engknu
katakan?" Rrfa'ah menyebutkannya. Maka beliau bersabda, "Demi
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya...") (Al Hadits).

J:ri #i-'S ttiopo di antora mereks yang menulisnya lebih

dahulu) Dalam riwayat Rifa'ah bin Yahya disebutkan, iii Wr'il"'ii-i
(Siapa di antara mereka yang membawonyo naik lebih dahulu).
Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Abu Ayyub

disebutkan, V51'S {Siopo di qntara merekn yang mengangkatnya).

Antara lafazh *Ki (menulisnya) dengan ti,.'Jt6-(membawanya

naik) tidak bertentangan, karena hal ini dipahami bahwa mereka
menulisnya kemudian membawanya naik. Secara lahiriah paru
malaikat itu bukanlah para malaikat penjaga manusia (Hafazhah). Hal
ini diperkuat oleh riwayat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

<lari Abu Hurairah dari Nabi SAW, o't-j;,J" 9pt e r'g'k* :'rl
ii' 'Jfi 

(Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang

berkeliling di jalon-jalan mencari orang-orong yang berdzikir) (4tl
Hadits). Hadits di bab ini dijadikan dalil bahwa sebagian ketaatan
terkadang ditulis oleh selain malaikat penjaga.

Timbul suatu pertanyaan berkaitan dengan sikap Rifa'ah yang
mengakhirkan jawaban atas pertanyaan Nabi SAW hingga beliau
mengulanginya sampai tiga kali, padahal menjawab Nabi SAW adalah
wajib. Bahkan wajib pula bagi setiap yang mendengar pertanyaan
Nabi SAW, sebab beliau tidak bertanya khusus kepada yang
berbicara. Pertanyaan ini dijawab bahwa beliau SAW tidak menunjuk
orang tertentu untuk menjawab pertanyaannya. Dengan demikian,

TATHUL BAARI - 603



tidak ada keharusan untuk segera menjawab; baik orang yang
berbicara sendiri maupun orang lain yang mendengarnya, seakan-akan
mereka saling menunggu untuk menjawab. Adapun yang mendorong
mereka untuk bersikap seperti itu adalah perasaan khawatir apabila
terjadi sesuatu yang tidak disukai pada diri orang yang berbicara,
karena mereka menduga bahwa orang itu telah melakukan kesalahan.
Untuk itu mereka berharap agar diberi pengampunan. Seakan-akan
setelah Nabi SAW melihat sikap mereka yang diam, beliau pun
memahami apa yang ada dalam pikiran mereka, maka beliau SAW
memberitahukan kepada mereka bahwa orang itu tidak mengucapkan
suatu kesalahan. Indikasi ke arah ini dapat ditemukan dalam riwayat
Sa'id bin Abdul Jabbar dari Rifa'ah bin Yahya -yang dikutip oleh

Ibnu Qani'- bahwa Rifa'ah berkata, iiiip ,!t d6 q*7 ;i c,'itit

iy:.lr 4 & y il' .,La ujrr t @ru kbih senang untuk

mengeluarkan sebagian hartaku dan tidak hadir bersqma Nabi SAI{
pada shalat tersebut). Abu Daud meriwayatkan dari hadits Amir bin
Rabi'ah, bahwa beliau bersabda, 

'u( 

'j6 f.E ..t " p fF tCFr ),6r il
t? 'tl. e, \li i, f-ji giapakoh yong mengucopkan kalimar radi?

Sesungguhnya ia tidak mengucapkan kalimat yang dilarang. Maka
lakiJaki tersebut berkota, "Aku yang mengucapkannya, aku tidak
menginginkan dengannya ke cuali kebaikan.").

Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Abu Ayyub disebutkan,

*f :€ * ru",:o ir',sl:a l' )"3 ,1'&h r3'fii 6,\3 S*jt |Si
'-;4tW,i'ri,# 

)t'l'y.t;vi:lilr'Sui trp rl.1"_ t tl,* i:Ju)
(Laki-laki tersebut diam dan mengira akan mendapatkan dari
Rasulullah SAW sesuatu yang tidok disukainya. Rasulullah SAl4
bersabda, "Siapakah dia? Sesungguhnya dia tidak mengucapkan
kecuali kebenaran." Laki-laki tersebut berkata, "Aku wahai
Rasulullah yang mengucapkannya, dan aku hanya mengharapkan
kebaikan."). Ada pula kemungkinan bahwa orang-orang yang shalat
tidak mengetahuinya, baik karena konsentrasi mereka dalam shalat
atau karena laki-laki yang dimaksud berada di akhir shaf, sehingga
pertanyaan Nabi SAW tidak ditujukan kepada mereka. Adapun
pelakunya memiliki alasan tersendiri seperti yang telah dijelaskan.
Sedangkan hikmah pertanyaan beliau SAW tersebut, adalah supaya
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orang-orang yang mendengarnya ikut mempelajari dan mengamalkan-
nya.

Riwayat ini dijadikan dalil, di antaranya:

l. Bolehnya mengadakan dzikir dalam shalat meskipun tidak
dinukil dari Nabi SAW, selama dzikir tersebut tidak menyalahi
apa yang dinukil dari beliau SAW.es

2. Bolehnya mengeraskan suara saat dzikir selama tidak
menganggu orang yang ada di sampingnya.

3. Orang yang bersin dalam shalat boleh memuji Allah dan hal ini
tidak dimakruhkan.

4. Orang yang sedang melakukan shalat tidak harus mendoakan
orang yang bersin.e6

5. Memperpanjang i'tidal karena dzikir, seperti yang akan dibahas
pada bab berikutnya.

Ibnu Baththal menyimpulkan dari hadits tersebut tentang
bolehnya seseorang yang ada di belakang imam untuk mengeraskan
suara takbir -imam- supaya makmum yang lain dapat
mendengarnya. Namun kesimpulan ini disanggah oleh lbnu Al
Manayyar, bahwa Nabi SAW ketika mendengar suara seseorang tidak
berkonsekuensi bahwa orang itu mengeraskan suaranya sebagaimana
suara orang yang menyampaikan takbir imam (muballigh). Tapi
sanggahan ini kurang tepat, sebab maksud Ibnu Baththal adalah
rnenetapkan bolehnya mengeraskan suara. Pernyataan Ibnu Baththal
ini telah dikemukakan sebelumnya oleh Ibnu Abdul Ban. Lalu beliau
berdalil dengan ijma' para ulama yang menyatakan, "Perkataan yang

e5 
Perkataan ini tidak tepat. Seandainya beliau (lbnu Hajar) mengaitkannyadengan masaNabi

SAW masih hidup, niscaya ini cukup berdasar, karena pada waktu itu tidak akan dibiarkan
suatu kebatilan berlangsung. Berbeda keadaannya dengan masa sesudah Nabi SAW wafat,
dimana wahyu telah terputus dan syariat telah sempurna -dan segala puji bagi Allah- maka
tidak boleh menambahkan sesuatu dalam ibadah selama tidak disebutkan dalam syara'.
Wallahu a'lam.
e6 

Pendapat ini terlalu toleran, bahkan yang benar hal itu tidak diperbolehkan, sebab
mendoakan orang bersin termasuk perkataan manusi4 sementara orang shalat dilarang
mengucapkannya; seperti dalam hadits Muawiyah bin Al Hakam bahwasanya ia mendoakan
seorang yang bersin saat shalat, maka orang-orang pun mengingkarinya. Ketika selesai shalat,
Nabi SAW bersabda. ot^llr pS iy "16 93 6f., fait-rr $'C.l (Sesui44uhnya shalat ini tidak
pantas ada ucapan manusia di dalamnya). (HR. Muslim)
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tidak ada sangkut pautnya dengan shalat akan membatalkan shalat bila
dilakukan dengan sengaja, meskipun diucapkan dengan perlahan.

Demikian pula perkataan yang disyariatkan dalam shalat, tidak
membatalkan shalat tersebut meski diucapkan dengan keras.

Pembicaraan mengenai orang yang menyampaikan takbir imam telah
diulas pada bab "Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam Kepada
Manusia [makmum]".

Pelaiaran yane danat diambil

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa hikmah disebutkannya
jumlah para malaikat tersebut secara khusus, adalah karena jumlah

huruf dzikir yang dimaksud sama dengan jumlah para malaikat yang

disebutkan. Tapi perkataan ini disangkal oleh tambahan lafazh dalam

riwayat Rifa'ah bin Yahya, yakni perkataannya, d'ti=-.i r.i f t;tJ

,?'j-j (berkah atasnya sebogaimana yang disukai oleh Tuhan kami

dan Dia ridhai), atas dasar bahwa kisah tersebut adalah sama.

Mungkin juga dikatakan, bahwa yang diperebutkan oleh para

malaikat tersebut adalah pujian tambahan dari yang biasa, yakni

perkataannya, Ll.. ry $iG (Pujian yang banyak... dan seterusnya),

bukan perkataannya, y k:( @eilcah atasnya). Karena lafazh ini

adalah untuk memberi penegasan, sedangkan jumlah hurufnya tiga
puluh tujuh huruf. Adapun riwafSl yang tercantum dalam Shahih

Muslim dari hadits Anas, W:)r;:;- *;';C C,,4i; .t;i lsungguh aku

telah melihot dua belas malaikat berebutan...) serta dalam hadits Abu

Ayyub yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani disebutkan, 'F z$i

(tigo belas...) ini sesuai dengan jumlah kata dalam dzikir yang

dimaksud berdasarkan konteks riwayat Rifa'ah bin Yahya. Demikian
juga dengan konteks riwayat di bab ini, tapi berdasarkan istilah para

ulama Nahwu (ilmu gramatikal Bahasa Arab). Wallahu a'lam.
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127. Thuma'ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku,

t.
P

'*t

Cte; ltiL i: |,G',*'*fr'*
.'it<, :6k;;

Abu Humaid berkata, "Nabi SAW mengangkat kepalanya dan
tegak lurus hingga semua persendian kembali ke posisinya masing-
masing."

* il, ;-. Ct;\b $ |fi" Ui ott :Jv -"v C
'd i |JF & iu fklt q,-,i:, gt t:,(.1 k tA

800. Dari Tsabit, dia berkat4 "Biasanya Anas menggambarkan
(mencontohkan) kepada kami sifat (cara) shalat Nabi SAW, maka dia
shalat dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku' dia berdiri hingga
kami mengatakan dia telah lupa."

ej y tJt ;-. "'o1t 7'i) oL{ :Jti ^* ist u1t ,r}r *
.):lt ,4qi g:tLar i: flt 3, LirE:'rit:'{;#i

801. Dari Al Barra' RA, dia berkata, "Biasanya ruku' Nabi
SAW dan sujudnya serta ketika mengangkat kepalanya dari ruku'
maupun saat duduk antara dua sujud hampir sama."

;r iu,* ok '*S 6"i -iF 'i Uy ok ,i$ d4 eri *
i (q''Fi; i* .yb fj ? *q tri, *i * ^' ,*,u \ J:; :Jv l%'r:,;:Lt ei, e; i ,L'f\t'&(;'€'.,
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802. Dari Abu Qilabah, dia berkata, "Biasanya Malik bin Al

Huwairits memperlihatkan kepada kami bagaimana shalat Nabi SAW,
dan yang demikian pada selain waktu shalat; beliau berdiri dengan

baik, kemudian ruku' dan memperbaiki ruku', kemudian mengangkat

kepalanya lalu berdiam sejenak." Ia berkata, "Beliau telah shalat

mengimami kami seperti shalat syaikh kita ini, yakni Abu Buraid.

Apabila Abu Buraid mengangkat kepalanya dari sujud, dia duduk

sejenak lalu berdiri."

Keteransan Hadits:
..t ti',i, ,t5, ;.i )tj'1 (Abu Humaid berkata) Riwayat ini akan disebutkan

dengan panjang lebar pada bab "Duduk Tasyahhud". Maksud

"mengangkat kepala" yakni mengangkat kepala dari ruku', sedangkan

"tegak lurus" yakni dalam keadaan berdiri, seperti yang akan

diterangkan di bab tersebut. Dari sisi ini hubungannya sangat jelas

dengan judul bab. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan

"dalam keadaan duduk", setelah perkataannya "tegak lurus". Apabila
riwayat ini akurat maka dipahami bahwa "duduk" di sini bermakna

tenang, namun pengertiannya terlalu jauh dari makna yang

sebenarnya. Atau barangkali Imam Bukhari hendak menyamakan

i'tidal dengan duduk antara dua sujud, karena keduanya sama-silna

bukan menjadi tujuan utama, sehingga terjadi keserasian dengan judul

bab.

ii,ii- (memberi gambaran lmencontohkanl). Hadits ini dinukil

oleh Syu'bah dari Tsabit secara ringkas. Lalu Hammad bin Zaid

meriwayatkan darinya dengan panjang lebar seperti yang akan

disebutkan pada bab "Diam di antara Dua Sujud", YBflg mana di

bagian awalnya dikatakan, "Diriwayatkan dari Anas, ia berkata,

'sesungguhnya aku tidak akan mengurangi atas kalian sebagaimana

aku melihat Rasulullah SAW shalat mengimami kami'." Hammad bin
Zaid menambahkan pula, "Tsabit berkata, 'Anas melakukan sesuatu

l3r
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yang aku tidak melihat kalian melakukannya'. Hal ini memberi isyarat
bahwa mereka melalaikan memperpanjang i' tidal.

Hadits Anas yang dimaksud serta pengingakarannya atas shalat
mereka disebutkan pada pembahasan tentang mawaqit (waktu-waktu

shalat). Adapun lafazh'\Fi n (hetiau telah lupa). yakni beliau lupa

turun untuk sujud. Demikian dikatakan oleh Al Karmani. Ada pula
kemungkinan yang dimaksud, adalah beliau lupa bila berada dalam
shalat. atau beliau mengira bila saat itu adalah waktu qunut apabila ia
berdiri, atau mengira saat itu adalah waktu tasyahud apabila ia duduk.
Kemudian tercantum dalam riwayat Al tsmaili melalui jalur Ghundar
dari Syu'bah. "Kami berkata, 'Beliau telah lupa karena lamanya
berdiri'." Yakni, disebabkan oleh lamanya berdiri.

Hadits Al Barra' telah disinggung pada bab "Meratakan
Punggung". Sedangkan perkataan "hampir sama" memberi asumsi
sedikitnya perbedaan, namun hal ini tidak dijelaskan dengan pasti.
Riwayat ini memberi keterangan adanya thuma'ninah saat i'tidal dan
duduk antara dua sujud, berdasarkan kebiasaan beliau SAW yang
memperpanjang ruku' dan sujud.

& tID (dan apabila mengangkar) Maksudnya waktu yang

dibutuhkan untuk ruku', sujud, i'tidal, dan duduk hampir sama.
Kemudian dalam riwayat ini tidak tercantum pengecualian seperti
yang disebutkan pada bab "Meratakan Punggung", yakni perkataan
"Selain berdiri dan duduk". Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Maka
aku dapati berdirinya sama seperti ruku' dan sujudnya." (Al Hadits).

Ibnu Daqiq Al Id meriwayatkan dari salah seorang ulama, ia
mengklaim bahwa riwayat ini keliru. Lalu Ibnu Daqiq menyatakan
bahwa klaim tersebut sulit dibenarkan, karena menyatakan adanya
kekeliruan seorang perawi tsiqah (terpercaya) adalah menyalahi
kaidah dasar. Kemudian di bagian akhir perkataannya beliau
menyatakan, "Perhatikanlah hal itu dari riwayat-riwayat, dan
cermatilah persamaan dan perbedaan dari sumber-sumber hadits."

Saya (lbnu Hajar) telah mengumpulkan jalur-jalur
periwayatannya, dan saya menemukan bahwa sumbernya ada pada Ali
bin Abu Laila dari Al Barra'. Akan tetapi riwayat yang ada tambahan
"berdiri" telah dinukil melalui Hilal bin Abu Humaid dari Al Barra',
dan Al Hakam tidak menyebutkan tambahan itu dari Al Barra'.
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Namun kedua riwayat itu tidak ada perbedaan selain hal tersebut,

kecuali keterangan yang ditambahkan oleh sebagian perawi dari

Syu'bah, dari Al Hakam, yakni perkataannya dalam lafazh "Selain

berdiri dan duduk". Apabila kedua riwayat itu dikompromikan, maka

nampaklah keharusan untuk menerima keterangan tambahan itu, yakni

dengan memahami bahwa maksud berdiri yang dikecualikan adalah

berdiri untuk membaca Al Faatihah maupun surah, sedangkan maksud

duduk adalah untuk tasyahud, seperti terdahulu.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwa

i'tidal merupakan rukun yang panjang, dan hadits Anas -yakni yang

sebelumnya- lebih tegas mengindikasikan hal itu, maka tidak
selayaknya meninggalkannya hanya karena dalil yang lemah; yakni

perkataan para ulama, "Tidak disunahkan mengulangi bacaan tasbih

saat ruku' dan sujud."

Letak kelemahannya, bahwa ini adalah qiyas (analogi) yang

menyelisihi nash. Di samping itu, dzikir yang disyariatkan saat i'tidal
lebih panjang daripada dzikir yang disyariatkan saat ruku'.

Mengulang ucapan "subhaana rabbiyal azhiim" tiga kali
lamanya sama dengan mengucapkan "ollahumma rabbanaa wa lakol
hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakon fiihi". Lalu dalam

masalah i'tidal telah dinukil dzikir yang lebih panjang dari dzikir di
atas, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abdullah bin
Abu Aufa, Abu Sa'id Al Khudri dan Abdullah bin Abbas. Setelah

perkataanny u * t:-F r'.ri.i, ditambah dengan, ,r]'li i'y1 or;Ut'r'y
,.. -. 

"ofr :C U - 
6 1bs (sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh

apo yang Engka3 kehendaki setelah itu). Pada hadits Ibnu Abi Aufa

ditambahkan, #u, d.'fr'frIli (Ya Allah, sucikanlah aku dengan es).

Kemudian dalam hadits yang lain disebutkan, tl.' $Jt1 "rAr Srai

(Yang pqntas mendapatkan pujian dqn kemulioon... dan seterusnya)'

Dalam hadits terdahulu telah disebutkan tentang sikap Nabi SAW
yang tidak mengingkari tambahan dzikir saat i'tidal, dimana tambahan

ini tidak bersumber dari syara'.

Dari sini Imam An-Nawawi memilih pandangan yang

membolehkan memperpanjang rukun yang pendek karena membaca

dzikir, berbeda dengan pandangan yang dianggap paling kuat dalam
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madzhab Syaf i. Pendukung pandangan ini melandasi pandangan
mereka dengan hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim bahwa beliau SAW membaca surah Al Baqarah pada satu
rakaat atau surah yang lain. Kemudian beliau ruku' dan lamanya sama
dengan lama berdiri, setelah itu berdiri seraya mengucapkan,,rabbana
lakal hamdu". Lama beliau berdiri hampir sama dengan waktu ruku'.
An-Nawawi berkata, "Hadits ini sangat sulit dijawab oleh mereka
yang tidak memperbolehkan memperpanjang ruku', maka pendapat
paling kuat adalah boleh memperpanjang rukun tersebut untuk tujuan
berdzikir."

Imam Syaf i telah mengisyaratkan dalam kitabnya Al Umm
bahwa memperpanjang ruku' tidaklah membatalkan shalat. Beliau
berkata pada bab "Bagaimana Berdiri dari Ruku", "Apabila seseorang
memperpanjang berdiri untuk berdzikir kepada Allah, berdoa, maupun
karena lupa, tanpa berniat untuk qunut, maka aku tidak menyukainya
(makruh) namun shalatnya tidak perlu diulangi... hingga akhir
perkataan beliau rahimahullah." Maka sangat mengherankan sikap
sebagian ulama yang membenarkan pendapat Imam Syafi,i, namun
mereka menganggap batalnya shalat yang i'tidal-nya diperpanjang.

Adapun alasan mereka, "Jika i'tidal diperpanjang, maka
terputuslah kesinambungan pelaksanaan shalat", dapat dibantah
bahwa maksud "memutus kesinambungan" adalah memisahkan antara
satu rukun dengan rukun yang lain dalam waktu yang cukup lama
dengan sesuatu yang tidak termasuk bagian shalat. Sementara apa
yang disebutkan dalam syara' tidak dapat dikatakan bukan bagian dari
shalat. lVailahu a'lam.

Sebagian ulama yang tidak memperbolehkan memperpanjang
i'tidal menjawab hadits Barra' dengan mengatakan bahwa maksud
lafazh ,)tt q Qt Qro*pir sama) bukan berarti lama beliau ruku,
hampir sama waktu berdiri, dan demikian pula dengan sujud serta
i'tidal. Bahkan yang dimaksud adalah bahwa shalat beliau serasi.
Apabila beliau memperpanjang bacaan, maka konsekuensinya
diperpanjang pula rukun-rukun yang lain, demikian pula sebaliknya.
Telah disebutkan bahwa beliau membaca surah Ash-Shaaffaat pada
shalat Subuh, dan tercantum dalam kitab-kitab sunan dari Anas bahwa
mereka memperkirakan lama sujud hampir sama dengan lama
membaca sepuluh tasbih. Dari sini dapat dipahami bahwa apabila
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beliau sAw membaca surah yang lebih pendek daripada surah Ash-

Shaffaat, maka lama sujudnya lebih pendek dari waktu yang

dibutuhkan untuk membaca sepuluh tasbih. Adapun batas

minimalnya, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab Sunon, adalah

tiga kali [membaca] tasbih.

128. Bergerak Turun dengan Mengucapkan Takbir Ketika
Sujud

^33'* iU'eA'* d3k:gLl Ju'r

Nafi' berkata, "Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya

sebelum kedua lututnYa."

r:L i e fittu,.* e,.,Lir i i*1t rb i F *,i *
,r.;?', iru; ,4 t{ ,Y jK ok i;; t:i'ri F's'
'* ,J*'i ,€';;* #7 Qrt;-'#':f') 16')

itr l*d ,:-,lx.ti J:i i-ir 'Jt:6..t,i;'i ,;* t.frt
K'i *,iLiiL:(, e';-,t'Ki uYr- -s*-{'Fr

.r;fu'

803. Dari Abu Bakar bin Abdunahman bin Al Harits bin

Hisyam dan Abu Salamah bin Abdunahman, bahwa Abu Hurairah

biasa takbir pada setiap shalat fardhu serta selainnya pada bulan
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Ramadhan maupun yang lainnya. Beliau bertakbir ketika berdiri,
kemudian bertakbir ketika ruku'. Kemudian mengucapkan
"sami'allahu liman hamidah (semoga Allah mendengar siapa yang

memuji-Nya)", lalu mengucapkan "rabbana walafuil hamdu' (Wahai

Tuhan kami dan bagi-Mu segala puji)" sebelum sujud. Kemudian
mengucapkan"Allahu Akbar (Allah Maha Besar)" ketika mengangkat

kepalanya dari sujud, lalu bertakbir ketika berdiri dari duduk pada

yang dua [rakaat kedua]. Beliau melakukan yang demikian pada setiap

rakaat hingga selesai shalat. Kemudian beliau berkata ketika selesai,

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku

adalah yang paling dekat kemiripannya di antara kamu dengan shalat

Rasulullah SAW. Sungguh inilah shalat beliau hingga berpisah

dengan dunia [wafat]."

to. ?
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804. Keduanya berkata, dan Abu Hurairah berkata, "Rasulullah

SAW ketika mengangkat kepalanya mengucapkan' sami' allah u liman
hamidah rabhana walokal hamdu', lalu beliau memohonkan

keselamatan untuk sejumlah laki-laki seraya menyebutkan nama-nama

mereka. Beliau mengatakan,'Yo Allah, selomatkan Al Walid bin Al
Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah serta orang-
orang Mukmin yang tertindas. Ya Allah, timpakan kecelaknan dari-
Mu kepada penduduk Mudhar, iadikonlah atas mereka seperti tohun-

tahun Yusuf . Penduduk timur saat itu yang terdiri dari suku Mudhar

menyelisihi beliau SAW."
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805. Diriwayatkan dari Sufuan, tidak hanya sekali, dari Az-
Zlhri. Dia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata,
'Rasulullah SAW terjatuh dari atas kuda -dan terkadang Suffan
berkata dari kuda- maka bagian badannya yang kanan terluka, kami
pun masuk untuk menjenguknya. Lalu waktu shalat tiba, maka beliau
shalat mengimami kami dengan duduk dan kami pun duduk'." Suatu
saat Sufuan berkata, "Kami shalat dengan duduk, ketika selesai shalat
beliau bersabda, 'Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti.
Apabila ia takbir hendaklah kalian takbir, apabila ia ruku' hendaklah
kalian ruku', apabila ia bangkit hendaklah kalian bangkit, dan apabila
ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh
kalian rabbona walakal hamdu. Apabila ia sujud hendaklah kalian
sujud'." Sufran berkata, "Apakah demikian yang disampaikan oleh
Ma'mar?" Aku berkata, "Benar!" Beliau berkata, "Sungguh ia telah
hafal." Demikian perkataan Az-Zulvi, wa lakal hamdu. Yang telah
saya hafal adalah lafazh o'Bagian badannya yang kiri". Ketika kami
keluar dari sisi Az-Zuhi Ibnu Juraij, ia berkata -sedang aku berada di
sana, "Betisnya yang kanan terluka."
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Keterangan Hadits:

L1...'F j.t Ott (biasanya lbnu (Jmar... dan seterusnya).

Riwayat ini beserta sanadnya disebutkan lbnu Khuzaimah dan Ath-
Thahawi serta yang lainnya melalui jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi,
dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' sama seperti ini, dengan
tambahan di bagian akhirnya, U,t'#" pt f iO' *p nlt o'k ,j'g,
(Dia berkata, biasanya Nabi SAW melakukan hal itu).

Al Baihaqi mengatakan bahwa demikianlah yang diriwayatkan
oleh Abdul Aziz, namun saya kira ini adalah suatu kekeriruan, yakni
pernyataan bahwa hadits tersebut mqrfu '. Kemudian beliau
meriwayatkan melalui jalur Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia
berkata, (i#';l. 1: tSt: ,d;\i-'{z)i '€'Si '.tia-, rs1 (Apabita salah
seorong di antara kalian sujud hendoklah ia meletakkan kedua
tangannya (terlebih dahulu), dqn apabila bangkit hendaklah
mengangknt keduanya [terle bih dahuluJ).

Bagi yang tidak sependapat bisa mengatakan, ..Keterangan ini
dinukil melalui jalur mauquf, bukan marfu'. Riwayat pertama
menerangkan mendahulukan meletakkan kedua tangan sebelum kedua
lutut, sementara yang kedua menerangkan tentang meletakkan kedua
tangan secara garis besar."

Sebagian orang mempertanyakan maksud disebutkannya atsar
Ibnu umar di tempat ini. Ibnu Al Manayyar memberi penjelasan yang
secara ringkasnya adalah; ketika beliau menyebutkan sifat turun untuk
sujud dari segi ucapan, maka setelah itu disebutkan sifat dari segi
perbuatan." Sementara saudaranya berkata, "Judul bab tersebut
dimaksudkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan sifat turun untuk
sujud, baik berupa perbuatan maupun perkataan." Namun nampaknya
atsar Ibnu Umar termasuk bagian judul bab, dengan demikian
membutuhkan dalil 

-yang lain- bukan malah dijadikan sebagai
dalil. Terkadang judul bab merupakan makna global suatu hadits, dan
ini termasuk salah satu di antaranya.

Masalah ini termasuk persoalan yang diperselisihkan oreh para
ulama. Imam Malik mengatakan bahwa sifat seperti itu sangat
mendukung tercapainya ke-khusyu'-an dalam shalat. Demikian juga
yang dikatakan oleh Al Auza'i. sehubungan dengan ini telah dinukil
satu hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh para penulis
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kitab Sunan. Tapi pandangan ini dibantah berdasarkan hadits yang

dinukil dari Abu Hurairah, seperti dikutip oleh.Ath-Thahawi. Al
Atsram menyebutkan hadits Abu Hurairah, ^;Sii;#J Fiii lta-, r:1

Pt !'t;. '!]- 'l': ,!U"'& (Apabila salah seorang di antara kalian

sujud moka hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu
sebelum kedua tangannya, dan janganlah ia berlutut seperti
berlututnyo unta), akan tetapi sanad hadits ini dha 'f(lemah).

Dalam madzhab Hanafi dan Syaf i dikatakan, bahwa yang lebih
utama adalah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu kemudian kedua
tangan. Sehubungan dengan ini dinukil pula hadits seperti yang

tercantum dalam kitab-kitab Sunan dari Wa'il bin Hujr. Al Khaththabi
berkata, "Riwayat ini lebih akurat daripada hadits Abu Hurairah."
Oleh sebab itu An-Nawawi berkata, "Tidak ada yang lebih unggul dari
kedua pendapat itu ditinjau dari segi Sunnah (hadits)." Sementara dari
Imam Malik dan Ahmad dinukil pendapat yang membolehkan
memilih salah satu di antara keduanya. Lalu Ibnu Khuzaimah
mengklaim bahwa hadits Abu Hurairah telah mansukh (dihapus

hukumnya) oleh hadits Sa'ad, dia berkata, ,i*lt',y ,;lt 'tbi t:{

d$t|P f jurV'fii lXamt biasa meletakkan kedua tangan sebelum

kedua lutut, maka kami pun diperintah untuk meletokkan kedua lutut
sebelum kedua tangan). Seandainya hadits ini shahih, tentu dapat
menjadi solusi di antara perbedaan yang ada. Namun hadits tersebut
hanya dinukil oleh Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin
Kuhail, dari bapaknya, sementara riwayat keduanya dianggap lemah.

Ath-Thahawi berkata, "Kenyataan bahwa kepala lebih akhir
diletakkan daripada tangan dan lutut saat turun untuk sujud, serta
mengangkatnya lebih dahulu saat bangkit, berkonsekuensi
diakhirkannya meletakkan kedua tangan daripada kedua lutut, karena
adanya kesepakatan untuk mengangkat kedua tangan lebih dahulu
sebelum kedua lutut pada waktu bangkit." Sementara Az-Zarn bin Al
Manayyar mengemukakan kesesuaian meletakkan kedua tangan lebih
dahulu sebelum kedua lutut, yaitu membersihkan tanah dari dahi serta
mencegah rasa sakit pada kedua lutut. Wallahu a'lam.

'-k uS lj; S.i";-ti lbirtrryo Abu Hurairah bertakblr) An-Nasa'i

memberi tambahan dalam riwayatnya dari Yunus, dari Az-Zuhri,
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Yyt ,P Lft';'rili*L,t.(Ketikt beliau diangknt oleh Marwan sebagai

pemimpin di Madinah).

tgj ,tt+-'t';i iist ,'Ji- f (kemuaran mengucaptutn *Auahu

Akbor" ketika turun untuk sujud). Kalimat ini menerangkan bahwa
"takbir" merupakan dzikir ketika akan sujud, maka takbir tersebut
mulai diucapkan ketika mulai turun dari i'tidal hingga posisi sujud.

f)i e *Ht 4 i;t;" 
';rt- F"" t gemuaian berrakbir kerika

berdiri dari duduk pada -rakaat- yong dua). Ini merupakan
penjelasan disyariatkannya mengucapkan takbir ketika mulai bergerak
berdiri menuju rakaat ketiga setelah tahiyat pertama, berbeda dengan
sebagian orang yang berpendapat tidak ada takbir sampai seseorang
berdiri. Masalah ini akan dibahas pada bab tersendiri.

tf^)A o.ti Uti "O1 
ltunggrh demikianlah shalat beliau) Abu

Daud mengatakan bahwa perkataan ini mendukung riwayat Malik dan
selainnya dari Az-zuhri, dari Ali bin Husain (riwayat mursal). saya
(lbnu Hajar) katakan, demikian pula diriwayatkan oleh Sa'id bin
Manshur dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Namun bukan suatu
keharusan apabila Az-zului tidak meriwayatkannya pula dari Abu
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits dan selainnya dari Abu
Hurairah. Hal ini didukung oleh riwayat pada bab "Takbir Apabila
Berdiri dari Sujud" melalui jalur Uqail dari Az-Zutri, yang
menyatakan dengan tegas bahwa sifat [cara] seperti itu dinukil
langsung dari Nabi SAW.

-t,a,l-fi a., oV ttS (Apakah demikian yang diriwayatkan oleh

Ma'mar?) Orung yang mengucapkan kalimat ini adalah Suffan,
sedangkan lawan bicaranya adalah Ali (perawi hadits ini dari Sufran).

F 'ti (Aku berkata, "Benort") Orang yang berkata di sini

adalah Ali, seakan-akan landasan yang dipakai dalam hal ini adalah
riwayat Abdunazzaq dari Ma'mar, dimana Abdurrazzaq termasuk
guru beliau. Berbeda dengan Ma'mar, dimana beliau (Ali) tidak
sempat hidup sezaman, maka Ali meriwayatkan hadits dari Ma'mar
dengan perantara. Sementara perkataan Al Karmani memberi asumsi
yang berbeda.
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bf, 'rjd :J'6 (beliau berkulu, "sungguh ia lelah hulhl.") Yakni

menghafalnya dengan baik. Di sini mengisyaratkan kuatnya daya
hafal Sufyan, dimana ia memuji hafalan Ma'mar apabila sesuai

dengan hafalannya. Adapun perkataannya 3i;jr Ui ,af:Jr i6 rii
(Demikian dikatakan oleh Az-Zuhri "wa lakal hamdu [dan bagi-Mu
segala puji|') mengisyaratkan bahwa sebagian murid Imam Az-Zuhri

tidak menyebutkan huruf waw padalafazh'.tfJ U'1-Namun huruf ini

telah tercantum dalam riwayat Al-Laits dan selainnya dari Az-Zubri,
seperti yang dijelaskan dalam bab "Kewajiban Takbir".

'ry @ku hafal) Dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan lebih

jelas, yaitu *Ai (Dan aku hafqD.

t1... 9-"1i y i gisi badonnya yong sebeloh kanan... dan

seterusnya) Di sini ada isyarat tentang kekuatan daya hafal Sufyan
seperti yang telah kami sebutkan, sebab Ibnu Juraij bersama-sama

dengan Sufyan mendengar riwayat ini dari Az-Zuhridengan lafazh 't
(sisl badannya). Namun kemudian beliau menceritakan kembaii

hadits itu dari Az-Zuhi dengan lafazh iw lbrtirryo), yaitu lebih

khusus dari kata iL lriri badan)-.Akan tetapi ada kemungkinan Ibnu

Juraij mengetahui hal itu dari Az-Zuhri dalam kesempatan lain,
dimana yang terluka adalah betisnya, karena tidak mungkin Ibnu
Juraij telah lupa hanya dalam waktu yang sesingkat itu. Dalil-dalil
yang mendukung kemungkinan ini telah kami sebutkan pada bab
"Sesungguhnya Imam itu Dijadikan Untuk Diikuti."

129. Keutamaan Sujud
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ts'r'i'&y 
'i6 ,! :rju rl-,r; W::, A ,Ar € i'jr3

|&+'4; t* 
":i 

ok; ,}* iqtU e(tt';;u.k
,F ft')s, d A |&i'.,J\ q- ; |&i rAr 4';
r-ri rcj* '&, ti ,Jfr ^t:t 

'r+V 6Fu ti+ ili '*;
'€:J t:i :Jrt ^::r|<*.V i6? g:;L 6y; t!;.,,$.t ;; ie
L';G'1;';r^t ; blbt ,-,,:"5'i';t$ d:, ui ltj#
i*', .p\t U r-f y';'&tt *\.$';',4)F"a'J':i
..rr-rllJr !*',y',))'{'& q.t'*'*.'"4t,y'i,l}t
';;t{tfut lF'eqy i,Su .i:rju tor-rl1^lt !'* iir|F
U;"A'P iJGL ;1 'atx lirr lt ti^L, ,i ,u"'t ^f;
o 2.r.. 1., .",
;r,\rrl ; *3rtr;tri tit e H i ,;'iA e', y,
'e;F rt^ '*3k a 'ir-'ti 

'.,?iY"'sr rtr ;('ra'';;i
,r;..:lt ';i'k\'01 ,t1 ,p d\ i;j 'r5t )trt. Arfj
i';'-;,i ,rLL:r';i,tt)6r kV iii rjr K .r6t a ii'H
^-,:t'i k tr,X|dr i" W';.i tr:*;t'.t, ,$r ,
; Y; &i:V';:d,:v rt,L;'i J;t ,F q
,)6,|8 *r,p'Au o;','rtlt ,!i V, ;i ,At:, 

^Zi,
u:3rsi e;:b@, ,;,-' s ,tht * ,f'tJ-etLrt;-,:Jrrl
,\ 13fi teu! '); ,SU oi 4A: ,y',s1.$]^ ,i*
* +t'iit i;ra awj 'it r i,-. c'frt N'a,'ri
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'.^*-ti iirr ir: c'.k- qLA 6Y., a;.jlt p *..pi rip .16r

'.51i i ';t 'a 
^ist irr. &i, *U 'b oJ:i J', u. ii i

,t ".,, t:" Jfr 'dL 'C? ,s!t ')* ,SU I ti ou*lr: ;x;t
;*',5*l tf eu-1 t{l'oy'g.,iit*'$r), eil;i
i.s ^b a ir; c 'i;, ;r$ Ut't JLf ! '$or'st irr.
;,;;''q W u', wf) ut; wi'{ tty #, 

=t 
it,;*

dt *ii"-,rt:" J#'.k- ti fir ir: c'.SU ,:lht:
,*tt '*rf U ;i 'l'rroi v i>l ,r (- |.tU-'r l,fit ir*

"rzf 
,# ,t t; G. :Jii, lSl qlt'p j'ff ) '6i 

3G*Y',

', t-,: 
-r. ?. , t t ,i t. ll. '" t, t, a,. . t. ,?r, ,. ,, o. ,'. .. , -o,,:J-+n+ a;:'.Jt r.Jf, d oJ J:Ll t' o ,)-S P Nt J-?-4* J,l-eb'

.o...'r-'--e,.'--.r./.-'pi rk'1 ,k'a i,p'r? iuti$'^rr:,i !"ar rit e #";
y't ,: .) :)r2 iir iu iuvr o;'4r ,it ,-r ';.', 'Jf i
lt ,S;;3\lr&. anr olt?;) erTqr::,,jt'; ;)'J$ .^;-

i.i',Ss .^)tii ?;*', ui u 
'iirr 

ju i,l,u'.:-r': ^"1; dJt ,*
"1 

' t t I '' o 1,. | ,, o o,'.o i o1 '-,0,tqr ru iri )f *} * ilt & ilrr Jyii r\ I ,;'t"'e

.^)\iii'*'r'g)Ui ,JA'U* Jt,*,-, I ,Su .& L]
'SOO. 

Ouri Sa'id bin At tuturuyyuU O*'Oinn bin Yazid Al-Laitsi
bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya, sesungguhnya

orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami melihat Tuhan
kami pada hari kiamat?" Beliau bersabda, "Apakah kalian berdebat
tentangeT matahari yang tidak terhalangi oleh owan?" Mereka
menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnyo kolian akan

e7 padasalah satu naskah disebutkan "tentang melihat"
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melihat-Nya .teperri itu. Munusiu dikumpulkun poda hari kiamot don
dikatakan, 'Burangsiapa yong menyemboh sesuqlu hantlaklah icr
mengikutinya'. Di antara mereko ada yang mengikuri matahuri, ada
yong mengikuti bulan, dan ada yang mengikuli para thaghur, mokcr
tinggalkanlah umal ini bersama orang-orong munaJik. Mereka
didatangi oleh Allah ser(tya berfirman, 'Aku odaleh Tuhan kalion,.
Mereka berkata, 'lni adalah tempat kami hingga Tuhan kami darang
kepada kami, apabilo Tuhan kami darang niscaya kami akai
mengenal-Nyo'. Maka Allah datang kepada mereka dan berfirman,
'Aku adalah ruhan kalian'. Mereka berkota, 'Engkau adalah ruhan
kami'. Lalu mereka dipanggil dan dibentangkan shirath di atas
Jahanam, maka aku yang pertama melewotinya di antara para rasul
bersama umotnya. Tidak ado seorang pun yqng berbicori pada hari
itu kecuali para rasul. Perkataan para rasul pado hari itu ,ya Allah,
selamotkanlah, selqmatkanlah'. Di neraka Jahanam terdapot pengair-
pengait serupa dengan duri pohon sa'dqn. Apakah kalian peinah
melihat duri pohon Sa'dan?,, Mereka menjawab, ..Benar.,, Beliau
bersabda,. "sesungguhnya ia soma seperti diri pohon sa'don, hanya
saja tidak ada yang mengetahui besar ukurannya kecuali Allah. Ia
menyambar manusio berdasarkan amal-amal mereka; di antarq
mereka ada yang dibinasakan karena amalannya, dan di antor,
mereka ada yang terluka kemudian selamat. Hingga apabila Allah
hendak memberi rahmat kepada siapa yang diieheidakt-Nya dr
antara penghuni nerako, maka Dia memerintahkan para malaikar
untuk mengeluarkan orang yang dahurunya menyembah Allah. Maka,
para malaikat mengeluarkan mereka dengan mengenali bekas-bekas
sujud. Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan bekas-bekas
suiud. Mereka keluar dari neraka. setiap anak cucu Adam dimakan
oleh opi neraka kecuali mereka yang memiliki bekas-bekas sujud.
Mereka keluar dari neraka dan hangus, maka mereka disiram deigan
air kehidupon, mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya biji-bijian di tepi
jalan air, Kemudian Allah sllr seresai memberi k priuso, di antara
para hamba, dan tinggallah seorang laki-laki diintara surga dan
neraka -dqn ia adalah penghuni neraka yang paling akhir masuk
surga- wajahnya menghadap ke arah nerakq. Ia berdoa, 'ya Allah,
palingkan wajahku dari nerako, baunya telah menyakitiku dqn
percikannya teloh membakarku,. Altah berfirmin, ,Apakah

barangkali jika dilokukan untukmu hal itu engkau ikon meminta yang
lain?' Ia berkata, 'Tidak, demi kemuriaan-Mu'. Allah memberikai
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kepadanya apa yong ia minta diserlai ikolan dan pernianiian Allah
memalingkan wajahnya dari neraka dan ternyata ia dihadapkan ke

surga, malco lerlihal olehnya keindahannya. Orang ilu diam
sebagaimana dikehendaki Allah SW untuk diam. Kemudiqn ia
berkat,tt, 'Ya Allah, dekstkanlah oku ke pintu surga'. Allah SW
berfirman kepadanya, 'Bukankth aku telah mengadakan perjanjian
denganmu, bahu,a engkau tidak akan meminta selain apa yqng dahulu
engkau minta?' Ia berkoto, 'Wohai Rabb, ianganloh aku meniadi
ciptaan-Mu yang paling celako'. Allah berfirman, 'Apakah barangkali
jilra diberikan kepadamu hal itu niscaya engkau tidak akan meminta
yang lain?' Ia berketa, 'Tidak, demi kemuliaan-Mu'. Mako, Allah
memberilutn kepadanya apa yang ia minto disertai ilcatan dan
perjanjian. Ia pun didekstkan ke pintu surga. Keliko sampai ke

pintunya, ia melihat keindahan dan kegembiraan yang ada di
dalamnya. Ia pun diam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah
untuk diam. Lalu dia berl@ta, 'Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam
surgq'. Allah berfirman, 'Celaka engkau u,ahai anak Adam, alangkah
khianatnya engkau, bukankah Aku telah memberikqn kepadamu il<atan

dan perjanjian bahv,a engkou tidak akan meminta selqin apa yang
diberikan kepadamu?' Ia berlcata, 'Wahai Tuhanku, jangan jadikan
aku sebagai ciptaan-Mu yang paling celaka'. Allah SW tertawa
knrenanya, kemudian ia diizinlcan untuk masuk surga. Lalu dil<stakan
kepadanya,'Berangan-anganlah'.' Ia pun berangan-angan hingga
habis semua angon-angsnnyo. Allah Azza wa Jalla berfirman,
'Bagimu yang demikian itu ditambah lagi dengan yang sepertinya'.
Abu Sa'id Al Khudri berkata kepada Abu Hurairah RA, sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda. "Allah Azza Wajalla berfirman, 'Bagimu
yang demikian itu ditambah sepuluh yang sepertinya." Abu Hurairah
berkata, "Aku tidak hafal dari Rasulullah SAW selain sabdanya,

'Bagimu yang demikian itu, ditambah yang sepertinya' ." Abu Sa'id
Al Khudri berkata, "sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda,

' Demikian itu bagimu, ditambah sepuluh yong sepertinya' ."

Keteransan Hadigs:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu
Hurairah tentang hari kebangkitan dan syafaat. Adapun konteks

disebutkannya hadits itu di tempat ini terdapat pada lafazh *h, t;i

t
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:\ir!)r iui .51 Li ,6r etan Allah mengharumkan neraka untuk

memakan bekas-heka.s sujud). Lalu Imam Bukhari menyebutkan
kembali hadits ini dengan lengkap pada bab tentang sifat surga dan
neraka, pada pembahasan tentang Ar-Roqa'iq (kelembutan hati).
Pembahasannya akan disebutkan di tempat itu secara tuntas beserta
perbedaan lafazh-l afazhnya.

Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami maksud lafazh,
t:jh!,) ,riil lbekas-bekas sujud). Ada pendapat yang mengatakan

bahwa yang dimaksud adalah anggota badan [sujud] yang tujuh,
seperti yang akan disebutkan pada hadits Ibnu Abbas, berdasarkan
makna lahiriahnya. Sementara Al Qadhi Iyadh berpendapat bahwa
yang dimaksud adalah dahi. Pendapat ini didukung oleh riwayat Imam

Muslim melalui jalur lain, i:rrir3 f1 q, ,i,f- )gt q t:i'f- 6:r, bi

g'il (Bahwosanya suatu kaum keluar dari neraka, mereka

terbakar di dalamnyo kecuali bagian wajah mereka). Makna lahiriah
riwayat ini membatasi keumuman riwayat di atas.

130. Menampakkan Pangkal Lengan dan Merenggangkan
(Tangan) Dalam Sujud

t\\ott *r * dt ,* , 3, t l'.o. t o t'lt oi z*.J ,t etl[ # dJt * f.,
o7o t ..zz!c. a. o..-a---' 1-e\eV s4 e:"*,ie; &

'r.o'r,. 
. )c.t'.c. 'rc. , ,1,.'r.1.

.o1n 4t J h ,io :f-Ul JUJ

807. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwasanya Nabi
SAW apabila shalat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya
hingga tampak warna putih ketiaknya."

Al-Laits berkata, bahwa Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan
kepadaku, sama sepertinya.
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Keterangan Hadits:

Teks asli bab di atas adalah :$!-t e ei"-i a:a ,€.t$- qtj.

Lafazh t?l* adalah bentuk ganda dari lafazh 'pr, yaitu pertengahan

pangkal lengan bagian dalam. Ada pula yang mengatakan bahwa yang
dimaksud adalah daging yangada di bawah ketiak.

... . ". . .:4:i G. Vit (merenggangknn antara kedua tangannya). Yakni

menja-uhkan tangan dari sisi badan yang ada di dekatnya. Al Qurthubi
berkata, "Hikmah disukainya posisi seperti ini saat sujud adalah dapat
mengurangi tekanan berat badan pada wajah, dan tidak berdampak
buruk bagi hidung maupun dahi, serta tidak merasa sakit akibat
bersentuhan dengan tanah." Ulama selain beliau berkata, "Bentuk
seperti ini lebih menggambarkan sikap tawadhu', serta lebih
menunjang dalam menempelkan dahi dan hidung ke tanah, di samping
menunjukkan perbedaan dengan [cara] orang-orang yang malas."
Sementara Ibnu Al Manayyar berkata dalam kitab Al Hasyiyah,
"Hikmahnya agar setiap anggota badan berdiri sendiri dan berbeda
dari anggota badan lainnya, hingga seseorang dalam sujud bagaikan
terdiri dari beberapa bagian. Sebagai konsekuensinya adalah, setiap
anggota badan berdiri sendiri dan tidak ada anggota badan yang
bertumpu pada anggota badan lainnya dalam sujud. Berbeda dengan
keterangan yang disebutkan tentang shaf (barisan), dimana mereka
saling menempelkan satu sama lain, sebab tujuan yang ingin dicapai
di tempat ini adalah menampakkan kebersamaan dan kesatuan antara
orang-orang yang shalat ftamaah] hingga mereka seperti satu tubuh."

Ath-Thabrani dan selainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu

Umar dengan sanad shahih, bahwa dia berkata, ,E!r i(t.',if \
- tt'aL *L y 'w uli ii $$ ,;!3? S\ |{.i;r; * eit' (Jangantah

t"itin sujud seperti sujudnyi binatang burr, bertumpilah pada kedua
telapak tanganmu serta tampakkan kedua pangkal lenganmu. Apabila
engkau melakukan hal itu, mako telah sujud setiap anggotq badan
darimu).

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Aisyah disebutkan, ,Je
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melarong seseorang membenlangkan kedua lengannya seperli
binatang huas).

ArTirmidzi meriwayatkan -dan digolongkannya sebagai hadits

hasan- dari Abdullah bin Arqam, & *'t:O h' tb',;t e'*5:"
're, 

\FlGf Jl'H;i (Aku shalat bersama Nabi SAW, maka aku

melihat ketiaknya apabila sujud).

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi

sAw, y4 Ct..j3r ,fttt.ibtt tf xi, V:ai'ra, \ (Apabita

solah seorang di antara kolian sujud maka janganlah membentongkon

kedua lengannya seperti anjing, dan hendaklah ia mengumpulkan
kedua pahanya).

Al Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, sama seperti
hadits Abdullah bin Arqam, kemudian Al Hakim menukil pula dari

beliau dengan lafazh, tsl *3 ,si-'sA 6l'Jls y ht ;e ,otr o't
(Biasanya apabila Nabi SAW sujud, maka tampak putih ketiaknya).
Masih dari hadits Ibnu Abbas yang juga dikutip oleh Al Hakim, dan

Imam Muslim dari hadits Al Barra' dari Nabi SAW, '6a ct:SA q
'o}t:r €\o ?1g (Apabila engkau sujud, maka letakkanlah keclua

telopak tangonmu serta angknt kedua sikumu).

Hadits-hadits ini dan hadits Maimunah yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim, * oi'ry bi'P ,i- eq;- *i y ht ;* ;t os
'ct:A (Biasanya Nabi SAW merenggangkan kedua tongannya;

seandainya ada hewan hendak lewat, niscaya ia bisa lewat), serta
hadits Ibnu Buhainah yang dinukil melalui jalur mu'allaq di tempat
ini, secara lahiriah menyatakan bahwa hukum merenggangkan tangan
dari badan adalah wajib. Tetapi Abu Daud meriwayatkan keterangan
yang menunjukkan bahwa perbuatan ini hukumnya mustahab

(disukai). Riwayat yang dimaksud adalah hadits Abu Hurairah, tS.3

re4!r,,Sut rtry:r tll# 1:iilt'ei%'i *'t y io' ..J- 
"uir 

-,t;,:cl

t')ur(Para sahabat Nabi SAW mengadu tentang kesusahan yang

merekn alami apabila sujud dengan merenggangknn tangan, maka
beliau bersabda, "Pergunakanlah bantuan lutut.") Abu Daud
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memberi judul hadits ini dengan"Rukhshaft (keringanan) Untuk Tidak
Merenggangkan Tangan".

Ibnu Ajlan -salah seorang perawi hadits tersebut- berkata,
"Caranya adalah dengan meletakkan kedua siku di atas kedua paha
apabila sujudnya lama dan terasa lelah." Hadits di atas diriwayatkan

pula oleh Imam Tirmidzi tanpa menyebutkan lafazh, ff|$, t3l

(apabila merenggangkan tangan), maka beliau memberi judul
"Bertumpu Apabila Berdiri dari Sujud". Dengan demikian,
menggunakan bantuan lutut -menurut riwayat ini- adalah bagi mereka
yang bangkit dari sujud untuk berdiri. Sementara lafazh hadits
memiliki beberapa makna, akan tetapi tambahan keterangan yang
diriwayatkan oleh Abu Daud memastikan makna yang dimaksud.

Ibnu ArTin berkata, "Dari sini kita dapat memahami bahwa
Nabi SAW tidak memakai gamis, karena ketiaknya tersingkap." Tapi
perkataan ini ditanggapi, bahwa kemungkinan lengan gamis yang
dipakainya cukup besar. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab

Asy-Syama'il dari Ummu Salamah, dia berkata, '4t Jt .rgr t',;i O'C

St *t y iO' .,l,.a (Sesungguhnya pakaian yong paling disulrai

oleh Nabi SAW adalah gamis). Atau yang dimaksud perawi adalah
apabila ketiak beliau SAW tidak ditutupi oleh pakaian, maka akan
terlihat. Pandangan ini dikemukakan oleh Al Qurthubi. Lalu beliau
memperkuat pandangannya bahwa ketiak beliau SAW tidak berambut
atau berbulu. Tapi pernyataan ini perlu dianalisa kembali. Al Muhib
Ath-Thabari meriwayatkan pada bagian Al Istisqa' dalam kitab Al
Ahkaam, bahwa di antara keistimewaan Nabi SAW adalah ketiak
beliau tidak bau, lain halnya dengan ketiak manusia lainnya yang
memiliki bau tidak sedap.e8

Lafazh mutlak dalam hadits di atas dijadikan dalil keharusan
merenggangkan tangan saat ruku'. Tapi hal ini perlu dicermati, karena
dalam riwayat Ibnu Qutaibah dari Bakr bin Mudhar hanya dibatasi

e8 
Pernyataan seperti ini membutuhkan dalil, dan saya tidak mengetahui keterangan dalam

hadits yang menunjukkan pendapat Al Muhib tersebut. Pendapat yang mendekati kebenaran
adalah apa yang dikatakan oleh Al Qurthubi, yang merupakan makna lahiriah dari sejumlah
hadits. Ada kemungkinan rambut ketiak beliau SAW cukup tipis, sehingga tidak jelas bagi
mereka yang melihat darijauh selain putih pada ketiaknya. Wallahu a'lam.
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pada waktu sujud, demikian pula Imam Bukhari meriwayatkannya
dalam pembahasan tentang Al Manoqib.

Catatan

Pada sebagian besar naskah, judul bab di atas serta judul bab

sesudahnya telah disebutkan sebelum pembahasan tentang "kiblat",
lalu disebutkan kembali di tempat ini, dan penyebutannya di tempat
ini nampaknya lebih tepat. Kami pun telah menyebutkan sisi

keserasiannya di tempat tersebut, sehingga tidak perlu diulang
kembali.

131. Menghadapkan Ujung Jari-jari Kaki ke Kiblat

*') 4L ilt & Ct *tpr"tur * I {o

Hal ini diriwayatkan oleh Abu Uu*uiA er-Su'iii dari Nabi
SAW.

Ktiterangan:

Riwayat Abu Humaid akan disebutkan dengan sanad lengkap
pada bab, "Sunnah Duduk Ketika Tasyahud".

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa yang dimaksud adalah,
hendaknya menjadikan kedua kaki dalam keadaan berdiri tegak di atas

ujung-ujung jari dan tumit berada di atas, serta menghadapkan
punggung kaki ke arah kiblat.

Untuk itu disukai merapatkan jari-jari tangan saat sujud, karena

apabila jari-jari tersebut direnggangkan, maka sebagian ujung jari
akan menghadap selain kiblat.
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132. Apabila Tidak Menyempurnakan Sujud

il' .it'JJ* \i b';',
UU'!s,Jv'.i.,*,:t '; iC'i'.), ei

&':*il'**':* ?*
808. Dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang

laki-laki tidak menyempumakan ruku' dan sujudnya. Selesai
melaksanakan shalat Hudzaifah berkata kepadany4 "Engkau tidak
shalat." [a berkata, "Aku kira ia berkata, 'Apabila engkau mati,
niscaya engkau mati bukan di atas Sunnah Muhammad SAW'."

133. Sujud Di atas Tujuh Tulang

'^;, JL'r,!il- oi'{': + ut * Ct rl t* ;.1 r
. #'Sti j/i10 i.nt; z**)t :G)::'t': W * \'1,,:-aLl

809. Dari lbnu Abbas, bahwa'Nabi SAW diperintahk* un,ut
sujud di atas tujuh anggota badan, beliau tidak menyingkap rambut
dan pakaian; yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki.

;*',ui, * t i:, fit ,*, ,t(b at 7
t:* \i c:; * o', pi * e',L;'ol

810. Dari lbnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabdq
"Kami diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota badan, komi tidak
menyingkap poknian don tidak pula rambut."

>v, ,si, ^;-; * f.r, gri *U)
:Jl,;

t

J.)b t1

eri ilu *': Aa i:t
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'olt'-* F g i,Su -*rk ',b'f')- q)G a. ,r')r *
c t . 1 o . o 7 t. 

4 4

9Ll f 'f 3; d.frt'q7 :Js 6ti .'{-') *';r' J,
,1,i i. t..o. .i.. o1. i,. i. ! c,... , ,. t.ci..yrr)t Jsa* *'t*ill ,k dt * &e.*

811. Dari Al Barra'Uin aziU -dan dia bukan pendusta- dia
berkata, "Kami biasa shalat di belakang Nabi SAW. Apabila beliau
mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah', maka tidak seorang pun
yang membungkukkan badannya hingga Nabi SAW meletakkan
dahinya di atas tanah."

@:
Hadits yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab ini

menggunakan lafazh, :Wi * Qujuh anggota bodan). Akan tetapi

beliau mengisyaratkan dengan judul bab di atas kepada lafazh riwayat
lain, sebagaimana yang disebutkan melalui jalur periwayatan lain pada
bab berikutnya.

Pt * ilt ,* ,;t ti ( Nabi SAW diperintahkon) Yarry

memerintah adalah Allah Azza wa Jallo. Al Baidhawi mengatakan
batrwa hal itu diketahui dari kebiasaan, dan konsekuensinya adalah
wajib. Pendapat lain mengatakan bahwa pemyataan ini perlu
dicermati, karena tidak ada lafazh dalam bentuk perintah dalam hadits
tersebut. Oleh karenalafazh seperti di atas dapat memberi pengertian
bahwa perbuatan itu khusus bagi Nabi SAW, maka selanjutnya Imam
Bukhari menyebutkan lafazh lain yang menunjukkan bahwa ia berlaku
bagi semua umat secara umum. Riwayat yang dimaksud juga dinukil

melalui Syu'bah, dari Amr bin Dinar, dengan lafazh, iO' .rp H' ol

€ti :j6 *t y (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Komi

diperintahkan..."). Dari sini dapat diketahui bahwa Ibnu Abbas
menerima dari Nabi SAW, baik mendengar langsung atau ada orang
lain yang menyampaikan kepadanya atas nama Nabi SAW. Imam
Muslim telah meriwayatkan dari hadits Al Abbas bin Abdul

Muththalib dengan lafazh, it)i 'z;i a;, 'rA, '.t3lt 'S; r5l (Apabita

seorang hamba sujud, maka iujud bersamanya tujuh anggota badan).
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S.'l l: f**"11Qlan ticlak menyingkap rambut dan ticlak pula

pakaian) Ini adalah kalimat yang disisipkan di antara kalimat mujmal

(global), yakni lafazh, :6i y (Tuiuh anggota badan) dengan

kalimat yang menafsirkannya, yakni lafazh, "Dahi... dan seterusnya".

Dalam bab selanjutnya Imam Bukhari menukilnya kembali melalui

jalur lain dengan lafazh, 'r;.tJr 1, |+A, 4 11 (Dan kami tidak

menyingkap pakaian dan rambuf), yakni tidak mengumpulkan pakaian
dan tidak pula rambut.

Secara lahiriah larangan itu berlaku pada saat shalat, demikian
yang menjadi kecenderungan Ad-Dawudi. Pada pembahasan

selanjutnya Imam Bukhari menempatkan hadits ini di bawah bab yang

berjudul "Tidak Menyingkap Baju saat Shalat", dan ini memperkuat
pernyataan di atas. Namun Al Qadhi Iyadh membantah bahwa hal itu
menyalahi pendapat mayoritas ulama, dimana mereka memakruhkan
perbuatan tersebut bagi orang yang shalat; baik dilakukan saat shalat
maupun sebelumnya, hanya saja mereka sepakat bahwa apabila hal itu
dilanggar maka tidak membatalkan shalat. Tetapi lbnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa apabila hal itu dilanggar maka
waj ib mengulang shalat.

Ada pendapat yang mengatakan, hikmah dilakukannya hal itu
adalah apabila seseorang menyingkap pakaian dan rambutnya agar

tidak menyentuh tanah [saat shalat], maka sikap tersebut sama seperti

sikap orang yang sombong.

4f;lt (dahi). Dalam riwayat [bnu Thawus dari bapaknya pada

bab berikut diberi tambahan, 9i e o$. j*;tj (Betiau mengisyaratkon

dengan tangannya ke hidungnya). Seakan-akan beliau

menggabungkan makna jE;i (mengisyaratkan) kepada makna 'ji
(melewatkan). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari Sufran bin
Uyainah, dari Ibnu Thawus, dia menyebutkan hadits ini seraya

menambahkan pada bagian akhirnya, y* * iu-'g1st ,";iiU" i/.1 
j6

Vrr rsiSrit 91 & ";11 gOnu Thawus berkata, "Beliau meletakkan

tangonnya di atas dahi lalu melewatkannya ke hidungnya dan

berknta, " lni satu [anggotal .").
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Al Qurthubi berpendapat, riwayat ini menunjukkan bahwa dahi
adalah [anggota] yang pokok dalam sujud sedangkan hidung hanya
mengikutinya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Dikatakan bahwa keduanya (dahi
dan hidung) dijadikan satu anggota, karena jika tidak demikian maka
anggota sujud bertambah menjadi delapan." Lalu beliau berkomentar,
"Pendapat ini perlu dicermati, karena jika benar maka sujud dianggap
mencukupi (sah) dengan hanya menempelkan hidung, sebagaimana
dianggap mencukupi dengan menempelkan sebagian dahi. Inilah yang
menjadi alasan Abu Hanifah atas pendapatnya yang mengatakan
bahwa sujud dianggap telah mencukupi (sah) dengan menempelkan
hidung ke tanah." Ibnu Daqiq melanjutkan, "Yang benar, hal ini tidak
dapat dipertentangkan dengan penegasan yang menyebutkan dahi,
meskipun mungkin dapat menimbulkan keyakinan bahwa keduanya
dianggap satu anggota sujud. Karena yang demikian itu berada dalam
lingkup penamaan dan ungkapan (ibarat), bukan dalam lingkup
hukum yang diindikasikan oleh perintah. Di samping itu, terkadang
suatu isyarat tidak menentukan objek secara pasti, karena pada
dasarnya hanya berkaitan dengan dahi demi tujuan ibadah. Apabila
isyarat itu mendekati bagian lain yang ada di dahi, maka tidak dapat
diyakini bahwa isyarat tersebut menunjukkan bagian tadi secara pasti.
Adapun ungkapan bersifat pasti terhadap makna yang dikandungnya,
oleh karena itu harus diprioritaskan daripada isyarat."

Pernyataan yang beliau sebutkan tentang bolehnya sujud dengan
menempelkan sebagian dahi ke tanah, menjadi pendapat sejumlah
ulama madzhab Syaf i. Sepertinya Ibnu Daqiq Al Id menyadur
perkataannya dari ucapan Asy-Syaf i dalam kitab Al Umm bahwa
sujud dengan menggunakan sebagian dahi adalah makruh hukumnya.
Lalu mereka mendapat kritik tajam dari sebagian ulama madzhab
Hanafi berdasarkan argumentasi yang telah disebutkan.

Ibnu Mundzir menukil adanya ijma' [konsensus] sahabat yang
menyatakan bahwa sujud dengan sekedar menempelkan hidung ke
tanah adalah tidak sah hukumnya, sementara mayoritas ulama
berpendapat bahwa sujud dianggap sah meski hanya menempelkan
dahi. Telah dinukil dari Al Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Hubaib
dari madzhab Maliki serta selain mereka supaya menggunakan
keduanya (dahi dan hidung) dalam sujud, demikian pula pendapat
Imam Syaf i.
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ailrs (dan kedua tangon). Dalam riwayat Ibnu Thawus

disebutkan, f,ufi )ryit (dan uiung jari-jari kedua kakinya). Hal ini

menjelaskan maksud dua kaki. Cara sujud menggunakan jari-jari kaki
telah diterangkan pada bab terdahulu. Ibnu Daqiq Al Id berkata,
"Secara lahiriah sujud dengan menggunakan anggota-anggota badan
tersebut hukumnya wajib. Sementara sebagian ulama madzhab Syaf i
mendukung pendapat yang mewajibkan menempelkan dahi tanpa
yang lainnya dalam sujud, berdasarkan hadits tentang orang yang

salah dalam shalatnya, dimana di dalam hadits tersebut dikatakan,

W 'k:: (Dan menempelkan dahinya)." tbnu Daqiq berkomentar,

"Maksimal yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut, bahwa ia
masuk kategori ma/hum laqab (dalil yang bersifat khusus dan tidak
dapat diperluas lagi -penerj.) Sedangkan dalil secara tekstual lebih
diutamakan, dan ia tidak masuk kategori pembatasan dalil yang
bersifat umurr."

Dia melanjutkan, "Lebih lemah daripada itu, sikap sebagian

orang yang berdalil dengan hadits, gt 'r;* (Wajahku telah

bersujud), sebab penisbatan sujud kepada wajah tidak berarti bahwa
yang digunakan saat sujud terbatas pada wajah saja. Lebih lemah
daripada ini, yaitu pendapat sebagian mereka bahwa meletakkan
wajah ke bumi sudah dinamakan sujud, sebab hadits di atas memberi
keterangan bahwa yang dinamakan sujud adalah perbuatan yang lebih
dari sekedar itu. Pandangan yang lebih lemah lagi, adalah sikap
sebagian orang yang mempertentangkan hadits di atas dengan qiyas
syibhi,ee seperti dikatakan; ini adalah anggota badan yang tidak wajib
disingkap maka tidak wajib pula diletakkan ke bumi." Ibnu Daqiq
menambahkan, "Makna lahiriah hadits menyatakan tidak wajib
menyingkap anggota badan tersebut, karena sudah dinamakan sujud
apabila seseorang meletakkannya tanpa harus menyingkapnya. Dalam

" qiyur Syibhi adalah qiyas [analogil yang menekankan "persamaan", yakni satu masalah

cabang memiliki kesamaan dengan dua masalah pokok, namun kesamaannya dengan salah

satu dari keduanya lebih banyak. Contohnya; seorang budak memiliki kesamaan dengan
manusia merdeka ditinjau dari sisi bahwa ia mendapatkan beban kewajiban syar'i (taklifl,
namun ia juga memiliki kesamaan dengan hewan ditinjau dari sisi bahwa ia tidak mempunyai

hak untuk memiliki. Hanya saja perszrmiumnya dengan manusia merdeka jauh lebih banyak
daripada sisi persamaannya dengan hewan, oleh karena itu hukumnya disamakan dengan
hukum manusia merdeka. wallahu a'lam. Penerj.
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hal ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa menyingkap kedua lutut
adalah tidak waiib, sebab dikhawatirkan aurat dapat terbuka. Adapun
tidak wajibnya menyingkap kedua kaki didasarkan pada satu dalil
yang cukup unik, yakni syariat telah memberi batasan untuk
mengusap sepatu [khufl selama tigahari, dimana selama itu shalat

dilakukan dengan memakai sepatu. Apabila membuka kedua kaki
hukumnya wajib maka kedua sepatu itu wajib dibuka, padahal
perbuatan ini berakibat batalnya thaharah yang membatalkan shalat."
Demikian pendapat Ibnu Daqiq Al Id. Akan tetapi perkataan terakhir
ini masih perlu dianalisa kembali, karena bagi yang tidak sependapat
akan mengatakan, bolehnya tidak menyingkap sesuatu yang menutupi
kedua kaki khusus bagi orang yang membasuh sepatu [k1tufj, karena

adanya keringanan [rukhshah] yang diberikan kepadanya.

Adapun menyingkap kedua tangan telah dibahas pada bab, "Sujud di
atas Pakaian Ketika Cuaca Sangat Panas" sebelum pembahasan tentang
"kiblat". Di tempat itu disebutkan atsar dari Al Hasan tentang perbuatan para

sahabat yang tidak menyingkap kedua tangan. Kemudian Imam Bukhari
menyebutkan hadits Al Barra' tentang ruku', dan pembahasannya telah
dijelaskan pada bab, "Kapan Sujud Orang yang Dibelakang Imam". Maksud
Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini terdapat pada bagian akhir

hadits, yakni lafazh, f\\i ,b W Pt y'ljirt ov U, g- S @ngga

Nabi SAW meletakl<nn dahinya di atas tanah).

Al Karmani berkat4 "Keserasiannya dengan judul bab adalah;

meletakkan dahi umumnya dilakukan dengan bantuan enam anggota badan

lainnya." Namun yang nampak dari maksud Imam Bukhari, bahwa hadits-

hadits yang hanya menyebutkan sujud dengan menggunakan dahi seperti

hadits Al Barra' tidaklah dengan hadits yang menyebutkan
sujud dengan menggunakan tujuh anggota badan. Bahkan pembatasan

penyebutan dahi, mungkin karena ia merupakan anggota yang paling mulia
di antara anggota-anggota badan tersebut, atau ia anggota yang

paling menentukan untuk terealisasinya nrkun ini. Di samping itu, tidak ada

indikasi yang menafikan tambahan anggota sujud pada hadits-hadits lainnya.

Ada pula yang mengatakan, maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan

bahwa perintah unhrk meletakkan dahi adalah wajib, sementara perintah

untuk meletakkan anggota sujud lainnya bersifat stmah. Oleh sebab itu,
sejumlah hadits hanya menyebutkan anggota badan yang satu ini. Tapi
kemungkinan perkma tadi lebih sesuai dengan sikap Imam Bukhari.
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134. Sujud Dengan Menggunakan (di atas) Hidung

,*') * ilt Jt, '*3, i6 ,i6 Li:L fit n, cV ,st *
-yf tL,* ro?r'-fi,,p,pi * ,*-ti'oiL:rf

.'Ab**t''.k o'r,;dt ":t 
p(1,#')r,i-i;,

812. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda,
"Aku diperintah untuk sujud menggunalran [di atasJ tujuh tulang; di
qtas dahi (dan beliau mengisyaratkan pada hidungnya), dua tangan,
dua lutut, dan ujung jari-jari kedua koki, dan kami tidak (boleh)
menyingknp pakaian don tidak pulo rambut."

Keterangan

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Abbas dari jalur Wuhaib,
yakni lbnu Khalid. Adapun pembahasannya telah kami terangkan
pada bab sebelumnya.

135. Sujud dengan Menggunakan (di atas) Hidung dan
Sujud di Atas Tanah yang Becek.roo

6.LF )f ,U;'qi$t* sri J'iat:)ti,e 
".rf 

t
dti'+ 6 ,tL |,i iJ,a t*\,>1-x1J ,F Jt
frt,* lt,S;;'&*r,ju rruitg g*j y'ilt &

"of ,Su; ,yb itii ,'^; Ckrr'orZ,,; ,4',)r\Ji ;U *, *
,F-b ifl:tt'.;6 &JL$ L')\)i ;;;lt';S*v .'a,t1i * otit

rm Pada dua naskah tertulis "bab sujud dengan menggunakan hidung di atas tanah yang
becek".
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-a- ,t, t ,, o'o,i Wlr ,k;'; €\s ,l;t
,s5'1 .rV'2 t e't;i frS rb\i

'g -ir;; l* l3t *l.,si ,lj ,F L-y. ;',.3r

t;i'C?, F *3y ilt &U'n,ii
.it-'i'rb"$ f'r?t *i y dt *b ut Jy', y

813. Dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku berangkat menuju

Abu Sa'id Al Khudri dan berkata, 'Tidakkah engkau keluar bersama

kami menuju kebun kurma agar dapat bercakap-cakap?' Maka dia

keluar." Ia [perawi] berkata, "Aku berkata, 'Ceritakan kepadaku apa

yang engkau dengar dari Nabi SAW tentang loilatul qadar'." Dta
(Abu Sa'id Al Khudri) berkata. "Rasulullah SAW melakukan i'tikaf
pada sepuluh malam pertama di bulan Ramadhan, dan kami pun

i'tikaf bersama beliau. Lalu Jibril datang kepadanya seraya berkata,

"sesungguhnya yang engkau cari ada di depanmu'. Maka beliau
i'tikaf sepuluh malam pertengahan, dan kami pun i'tikaf bersamanya.

Lalu Jibril datang kepadanya seraya berkata, 'Sesungguhnya yang

engkau cari ada di depanmu'. Nabi SAW berdiri melakukan khutbah
pada pagi hari kedua puluh di bulan Ramadhan, beliau bersabda,

'Barangsiapa i'tikaf bersama Nabi SAW, hendaklah ia pulang.

Karena sesungguhnya telah diperlihatkan kepadoku (dalam mimpi)

lailatul qadar, namun sungguh aku melupakannya. Sesungguhnya ia
berada pada sepuluh yang terakhir di malam-malam ganjil, dan

sesungguhnya aku melihat seakan-akon aku sujud di atas tanqh dan

air'. Saat itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma. Kami tidak
melihat sesuatu pun di langit. Tiba-tiba datang segumpal awan lalu
turun hujan. Nabi SAW shalat mengimami kami hingga aku melihat
bekas tanah dan air di dahi Rasulullah SAW dan di hidungnya,

sebagai pembenaran terhadap mimpi beliau."
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Keteransan Hadits:

Demikian judul bab yang terdapat pada kebanyakan perawi,

sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Sujud dengan

Menggunakan Hidung dan Sujud di atas Tanah Becek". Judul pertama

lebih sesuai agar tidak terjadi pengulangan. Judul bab ini lebih

spesifik daripada judul bab sebelumnya. Seakan-akan Imam Bukhari
menekankan untuk sujud dengan menggunakan hidung, meskipun ada

halangan berupa tanah becek.

Tapi hadits ini tidak dapat digunakan sebagai dalil oleh mereka

yang berpendapat cukup sujud dengan menempelkan hidung (meski

tidak menempelkan dahi -penerj), karena konteks hadits itu
menyebutkan bahwa beliau SAW sujud menggunakan dahi dan

hidungnya. Maka, jelaslah bahwa lmam Bukhari memaksudkan judul
ini akan wajibnya sujud dengan menempelkan dahi dan hidung ke

bumi. Sebab jika tidak, tentu Nabi SAW tidak akan menempelkan

keduanya sehingga terkotori oleh tanah becek. Demikian Al
Khaththabi mengatakannya. Tapi pernyataan ini perlu ditinjau
kembali.

Dalam hadits di atas juga terdapat keterangan tentang

disukainya untuk tidak terburu-buru menghilangkan debu atau

sepertinya yang menempel di dahi orang yang sujud. Sisa pembahasan

hadits ini akan kami terangkan pada pembahasan tentang Shiyam

(puasa), insya Allah

136. Mengikat Pakaian dan Mengencangkannya Serta Orang
yang Mengumpulkan Pakaiannya Jika Khawatir Auratnya

akan Terbuka

,4 ei:i LktL i')
L')i'Jt;')tA* F"&\:')

814. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Bilrunyu orang-orang

shalat bersama Nabi SAW sedang mereka mengikatkan sarung-sarung

sft * P'
-1. , o1. t1, 1, , ,.
^ L r q-Ie aljl )-o )
\--- J ,' (, !,'.

'#} 'l :rAjPt
t t o';;. utlt ok
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ke pundak-pundak mereka karena kecil. Maka dikatakan kepada kaum

wanita, 'Janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian hingga
kaum lelaki duduk tegak'."

Keterangan Hadits:

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan --dengan bab ini-
bahwa larangan menyingsingkan pakaian saat shalat, sebagaimana
yang disebutkan, dipahami dalam kondisi terpaksa.

Adapun letak kesesuaian judul bab ini untuk dimasukkan dalam

pembahasan hukum-hukum sujud, ditinjau dari sisi bahwa gerakan

sujud dan bangkit dari sujud menjadi mudah apabila pakaian atau kain
diikatkan, berbeda halnya jika kain tersebut tidak diikat dan

dijulurkan. Hal ini disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar.

137. Tidak Menyingkap Rambut

815. Dari Ibnu Abbas, dia berkata,'Nabi SAW diperintah untuk
sujud dengan menggunakan [di atas] tujuh tulang, dan beliau tidak
rnenyingkap pakaian dan tidak pula rambut."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak menyingkop rambut) Yakni orang yang shalat. Yang
dimaksud rambut di sini adalah rambut kepala. Adapun kesesuaian
judul bab ini terhadap hukum-hukum sujud ditinjau dari sisi bahwa
rambut akan ikut sujud bersama kepala apabila tidak disingkap atau

dilipat ke belakang.

Mengenai hikmah larangan perbuatan ini dikatakan, bahwa
ikatan rambut dijadikan sebagai tempat duduk syetan ketika seseorang

melaksanakan shalat. Dalam sunan Abu Daud diriwayatkan melalui

ilt &Utti iJv,G it,f
.;:;3 rj'i:;*.t', ,uzi
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sanad yang baik (ayyid), 'af*b '|f n ,k * i.';.s;t 'e,ft 
gr, U.( bt

l,!ilr' ';au.i ,J"F *': * h' d* lt'J';4 ?a ,5,6:6;ui e
(Bahwasanya Abu Rafi melihat Al Hasan bin Ali shalat dan beliau
telah mengikat rambutnya di belakang, maka beliau melepaskannya
seraya berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Yang
demikian itu adalah tempat duduk syetan'."). Sisa pembahasan hadits
ini telah dijelaskan secara rinci pada tiga bab yang lalu.

138. Tidak Menyingkap Pakaian Saat Shalat

ilt ,* It r t i:t ilt ,*,
.i';'ti (fr *i \ ,+ ub

816. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh (anggota badan), tidak
menyingkap rambut dan tidak pula paknian."

139. Tasbih dan Doa Saat Sujud

tolt o6 ,',lv rit t* ilt u*3
'*ilt rlt:*;i d.r'*llt,l,A\ :o> 2^)'1 : $ € J A'ti'4

4...
cV u.t f,,

.rolca, o t
Jr-t cll .-:71

,Jv *': *

A;il9 --9
IJ*'t*dt &

.',-t1'4)t J'1V ;-'y;t
817. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW

memperbanyak mengucapkan saat ruku' dan sujudnya,

Subhaanakallahummo rabbana wa bihamdika, allahummaghlirli
(Maha Suci Engkau, Ya Allah Tuhan Kami, dengan memuji-Mu. Ya
Allah Ampunilah aku), beliau menakwilkan Al Qur'an."
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Keterangan Hadits:

it; "ui ';k- fuu*perbanyak mengucapkan). Demikian yang

terdapat dalam riwayat Manshur. Lalu Al A'masy memberi penjelasan
dalam riwayatnya dari Abu Adh-Dhuha 

-seperti 
akan disebutkan

pada kitab tafsir- tentang permulaan perbuatan ini serta keterangan

bahwa beliau SAW selalu mengerjakannya. Adapun lafazhnya, ,slb 6

qi';{:r 13iii', !,'Hie sylcjlbi'rx.;i,* *t y nr j; ,lr
(Tidoklah Nabi SAW mengerjakan satu sholat pun setelah turunnya
ayat "apabila telah datang pertolongon Allah dan kemenongan",
melainkan beliau mengucapkan padanya...) (Al Hadits). Dikatakan
bahwa Nabi SAW sengaja memilih dzikir tersebut untuk diucapkan
saat shalat, karenanya lebih utama daripada yang lainnya.

Dalam hadits tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa beliau
SAW tidak mengucapkan dzikir yang dimaksud di luar shalat, bahkan
pada sebagian jalur periwayatannya dalam Shahih Muslim terdapat
indikasi bahwa beliau SAW senantiasa mengucapkannya baik di
dalam shalat maupun di luar shalat. Sedangkan dalam riwayat
Manshur dijelaskan tempat dzikir ini dalam shalat, yakni saat ruku'
dan sujud.

ol]jrr S'2k- (menalwilkan Al Qur'an) Yakni melakukan apa yang

diperintahkan kepadanya dalam Al Qur'an. Dari riwayat Al A'masy
diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud dengan Al Qur'an adalah
bagian darinya, yaitu surah tersebut di atas. Sementara itu tercantum
dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Firabri bahwa Abu Abdullah
berkata, "Maksudnya adalah firman Allah Ta'alo, '!J:;.r. gli 1rnutu
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu)'." Keterangan ini sekaligus
menentukan salah satu kemungkinan yang terkandung dalam firman-
Nya "Fasabbih bihamdi rabbika". Karena ada kemungkinan yang
dimaksud dengan "tasbih" adalah pujian itu sendiri, berdasarkan
bahwa makna "pujian" yang mencakup makna "tasbih", dimana tasbih
adalah mensucikan Allah SWT dan berkonsekuensi pujian yang
merupkana penisbatan perbuatan terpuji kepada Allah SWT. Atas
dasar ini maka seseorang dianggap telah memenuhi perintah pada ayat
apabila telah mengucapkan pujian. Kemungkinan lain, maksudnya
adalah bertasbih disertai pujian. Dengan demikian seseorang belum
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dianggap melaksanakan perintah hingga melakukan kedua perkara ini,
dan inilah makna yang nampak (zhahir).

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, dari hadits ini diperoleh
keterangan bolehnya mengucapkan doa saat ruku' serta mengucapkan
tasbih saat sujud, dan tidak ada pertentangan dengan sabda Nabi

sAw, ,o'tsr n yt:ys i'j,'\t $\'ulr yf@ L'i'St $( ltdapun
ruku' maka agungkanlah Allah, sedangkan sujud bersungguh-
.sungguhlah padanya berdoa). Beliau berkata pula, "Mungkin pula
hadits di bab ini dipahami dalam konteksTawaz (diperbolehkan)." Ada
pula kemungkinan bahwa ketika sujud diperintahkan untuk

memperbanyak doa berdasarkan kalimat ft.i (bersungguh-

sungguhlah), sedangkan yang diucapkan saat ruku' berupa perkataan

,!.'ft "*l[r ga Atlah ampunilah aku) tidaklah banyak sehingga tidak

bertentangan dengan apa yang diperintahkan saat sujud.

Pernyataan Ibnu Daqiq Al td ditanggapi oleh Al Fakihani,

bahwa perkataan Aisyah 
'Jtr|of'#"'oU 

(Beliau biasa memperbanyak

mengucapkan...) sangat tegas menyatakan bahwa hal itu sering
dilakukan oleh beliau, maka tidaklah bertentangan dengan apa yang
diperintahkan saat sujud. Demikian dinukil oleh guru kami Ibnu Al
Mulaqqin, seraya berkomentar, "Renungkanlah". Perkataan Al
Fakihani cukup ganjil, karena" maksud Ibnu Daqiq Al Id adalah tidak

mengucapkan lebih dari r!:yr i{lJt pada satu kali sujud, kadar ini

dianggap sedikit bila dibandingkan dengan perintah untuk
memperbanyak doa dalam sujud. Dia tidak bermaksud menyatakan
bahwa Nabi SAW mengucapkannya pada sebagian shalat saja,

sehingga dengan demikian dapat ditanggapi dengan perkataan Aisyah,
'# oU (Biasa memperbanyak).

Catatan Penting

Hadits yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al Id yang berbunyi,
"Adapun ruku'... " dan seterusnya diriwayatkan oleh lmam Muslim,

Abu Daud dan An-Nasa'i. Pada riwayat ini setelah kalimat et\:*ti
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"b!!r 
(b ersungguh-s ungguhlah dalam b erdo a) diberi tambahan'Ot |*

€ +g-(sangat pantas untuk dikabulkan bagi [doal kalian)'

Telah dinukit pula perintah untuk memperbanyak doa saat sujud.

Perintah yang dimaksud terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Abu

Daud dan An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh, 6 +|Fl

9f,'nt o, 9, ftf"o ,ya '*,t i, 1 g, 'o'k (sedekatdekat seorang

hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sedang suiud, maka

perbanyaktih doa).Perintah memperbanyak doa saat sujud mencakup

pula anjuran meminta apa yang dibutuhkan, seperti disebutkan dalam

hadits Anas yang diriwayatkan [mam Tirmidzi, '*r+v t?.: inf lt'1.

y * ,? W (Hendaklah salah seorang di antara kalian meminta

kepada Tuhannya akan kebutuhannya semuanya hingga iepitan [tali]
sindatnya). Termasuk pula mengulang-ulang satu permintaan.

Adapun makna "dikabulkan" mencakup pemberian apa yang diminta,

dan pemberian pahala Yang besar.

Penafsiran surah An-Nashr dan waktg turunnya akan dijelaskan

kemudian. Begitu pula pembahasan mengenai pertanyaan yang

dikemukakan oleh tbnu Daqiq Al Id terhadap makna lahiriah kalimat

bersyarat ;E $\(apabila telah datang...), serta perkataan Aisyah, 6

L! ... it, il dY tti a $a uu (Tidaklah beliau mengeriakan

shalat setelah turunnya ayat... kecuali beliau mengucapkan...) dan

seterusnya, serta cara menyatukan hal-hal yang nampak bertentangan,

akan diterangkan dalam pembahasan tentang Tafsir, insya Allah.

140. Diam Di Antara Dua Sujud

;'or'#l
,7a .;:t*

,qu:"tr ju :;;'; uY ri try,ri *
:,Sv :pi 

^:)L "ut & ^nt J;)
,=* i* nl, e;'i ;;t €; i

p A !ri'3
a!. t!
f, t'J* 

.t.l

)f
o

.:
g!t'a.t t. l.

- ira a-,1_,1
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O r O,

^J ll.-1 l-;,l'-u * i )*;>v Jzt

€*'n otr |tjaVri.a-,fSt, atit

818. Dari Abu Qilabah bahwa Malik bin Al Huwairits berkata
kepada sahabat-sahabatnya, "Tidakkah aku beritahukan kepada kalian
tentang shalat Rasulullah SAW -ia berkata dan yang demikian itu
pada selain waktu shalat- beliau berdiri kemudian ruku' seraya
bertakbir, lalu mengangkat kepalanya seraya berdiri sejenak.
Kemudian sujud, lalu mengangkat kepalanya sejenak- beliau shalat
sebagaimana shalatnya Amr bin Salimah, syaikh kita ini." Ayyub
berkata, "Beliau melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian
melakukannya, beliau duduk pada rakaat ketiga atau keempat."

d\'rr'i isw ;:"y

il.if ,-r.- , ) lS ;y\e7" e_

^1, ilt ,*
t --

lj-c cl-( g*

&P't'€,;€';5i

t O. -6-t.lt ljLi , tu*G .u',

i)t jb'cl

t,

c 'is 
;y,* t* sJii

f i;3i;ii>,2r ?# tiv

819. Beliau berkata, "Kami datang kepada Nabi SAW dan
tinggal bersamanya, maka beliau bersabda, 'Seandainya kalian
kembali kepada keluarga-keluargi kalian, kerjakanlah shalat ini pada
waktu ini dan shalat ini pada waktu ini. Apabila waktu shalat telah
tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian [mengumandangkanJ
adzan dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi
imam'."

tt t!. ,, )r,(ot)rs) ce_P l)
4..

a-J-e

";,-' 
,:tS iJu.e)

*fjat'*, q-; ;;u3r n
820. Dari Al Barra', dia berkata, "Biasanya sujudnya Nabi

SAW, ruku' dan duduknya di antara dua sujud hampir sama."
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821. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Sesungguhnya aku

tidak akan mengurangi melakukan shalat untuk kalian sebagaimana
aku melihat Nabi SAW shalat mengimami kami -Tsabit berkata,
"Anas melakukan sesuatu yang aku lihat kalian tidak melakukannya."-
apabila mengangkat kepalanya dari ruku', beliau berdiri hingga
seseorang berkata'Ia lupa', dan di antara dua sujud hingga seseorang
berkata, 'Ia lupa'."

Keterangan Hadits:

|tb ,t t e'!t55 (dan yang demikian itu pada selain waktu

shalat) Yakni selain waktu shalat fardhu. Pemahaman seperti itu
adalah, supaya tidak termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk
melakukan shalat sunah. Hal itu untuk menghilangkan kesan bahwa
sahabat Nabi melakukan shalat sunah pada waktu-waktu yang
dilarang. Dalam sehari semalam tidak ada waktu yang --disepakati-
bukan waktu shalat fardhu yang lima, selain setelah terbit matahari
hingga condong ke barat. Hadits ini telah disebutkan pada bab
"Thuma'ninah Saat Ruku", serta di tempat lainnya. Adapun maksud

disebutkannya di tempat ini terdapat pada lafazh, * r-;it ei'j
(Kemudian mengangkat kepalanya sejenak) setelah perkataannya "i
'sil-, (kemudian sujud), yang menunjukkan adanya duduk di antara

dua sujud selama waktu yang diperlukan untuk i'tidal (bangkit dari
ruku').

?t:jt: y!, e'rk" o,g (beliau biasa duduk pada rakaat ketiga

atau keempat) Ini adalah keraguan dari perawi. Adapun maksudnya,
adalah menjelaskan duduk istirahat yang berlangsung antara rakaat
ketiga dan keempat, sebagaimana antara rakaat pertama dan kedua.
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Seakan-akan dikatakan, "Beliau biasa duduk pada akhir rakaat ketiga,
atau pada awal rakaat keempat", makna keduanya tidak berbeda.
Perawi merasa ragu mana di antara kedua kalimat itu yang ia terima
dari gurunya. Setelah satu bab akan disebutkan hadits dengan lafazh,

.t .i , a-t:rev is;;.;- ,;t W- il 4tLa 'U -it.., Otf t:r! (Apabila berada pada

rakaat ganjil, beliau tida'k tangsii7 ir"Snt'sehingga duduk dengan
tegak).

Pt y AJt 

'p 4, t'Xg @ami datang kepada Nabi SAll).lni
adalah perkataan Malik bin Al Huwairits, dan pembahasannya telah
disebutkan pada bab-bab tentang Imam dalam pembahasan tentang
Adzan. Sedangkan hadits Barra' telah diterangkan pada bab,
"Meratakan Punggung saat Ruku". Adapun hadits Anas telah dibahas
pada bab, "Thuma'ninah ketika Mengangkat Kepala dari Ruku"'.

Sementara kalimat, 'fi| d b g- $6 i 'A os ,:u j,i

Ll...UP (Tsabit berkata, "Alcu melihat Anas melakukan sesuatu

yang aku tidak melihat kalian melahtkannla...'), menunjukkan
bahwa orang-oran g y ang mendengamya saat itu tidak memperpanj ang

duduk antara dua sujud. Apabila suatu perbuatan telah terbukti
merupakan bagian Sunnah, maka harus dijadikan pedoman tanpa

mempedulikan orang-orang yang lnenyelisihinya.

141. Tidak Membentangkan Kedua Lengan Saat Sujud

e1t *,
V.Grti;r

Abu Humaid berkata, 'Nabi SAW sujud dan meletakkan kedua

tangannya tanpa menghamparkan (menelungkupkan) dan tidak pula
merapatkannya".

^)L ilt ,*
.e . C..
-..9 AJ-LJ-
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822. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sederhanalah dalam sujud, dan janganlah salah seorang di antara

kalian menghamparkan kedua tangannya seperti anjing."

Keteransan Hadits:

,j9, @ederhanalah) yakni hendaklah kalian bersikap

pertengahan antara menghamparkan (menelungkupkan) dan

merapatkan. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Barangkali yang dimaksud

dengan sikap i'tidal (sederhana) di sini adalah melakukan sujud

sebagaimana posisi yang diperintahkan, sebab i'tidal secara inderawi
yang diharuskan saat ruku' tidak mungkin dilakukan di tempat ini
dimana i'tidal saat ruku' adalah meratakan punggung dengan leher,

sementara i'tidal saat sujud justeru mengangkat bagian badan sebelah

bawah dan merendahkan bagian badan sebelah atas." Beliau
mengatakan pula, "sementara itu hukum di tempat ini telah

disebutkan beserta illat (dasar penetapannya), karena menyerupai

sesuatu yang rendah sangat sesuai untuk ditinggalkan saat shalat."

Posisi sujud yang terlarang ini juga menggambarkan sikap

meremehkan atau tidak serius dalam urusan shalat.

142. Duduk Tegak Pada Rakaat Ganjil Lalu Berdiri

823. Dari Malik bin Al Huwairits Al-Laitsi bahwasanya ia
melihat Nabi SAW shalat. Apabila berada pada rakaat ganjil dari

shalatnya, beliau tidak berdiri hingga duduk dengan tegak.

&frt
l:re$

*4'
, 4 2 a. g zc.c'G*'-W- il "); a ts j dK ti!,

. r/
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Keterangan Hadits:

(Bab duduk tegak pada rakaat ganjit) Imam Bukhari
menyebutkan hadits Malik bin Al Huwairits yang sesuai dengan judul
bab. Dalam hadits ini terdapat keterangan disyariatkan duduk istirahat.
Hal ini dijadikan landasan oleh Imam Syaf i dan sejumlah pakar
hadits. Sementara dari Imam Ahmad dinukil dua pendapat. Namun Al
Khallal menyebutkan bahwa Imam Ahmad merevisi pendapatnya dan
kembali menyatakan adanya syariat duduk istirahat. Tapi sejumlah
ulama tidak menyukainya.

Ath-Thahawi mendukung pendapat terakhir dengan alasan
lafazh tersebut tidak terdapat dalam hadits Abu Humaid, dimana dia

meriwayatkan dengan lafazh, '!3:fr dt lut getiau berdiri tanpa

melakukan tawarruk [duduk tasyahud akhirfi. Hadits yang serupa
telah diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Ath-Thahawi berkata,
"Setelah kedua riwayat ini mengalami perbedaan, maka kemungkinan
perbuatan yang dilakukan oleh beliau SAW seperti pada hadits Malik
bin Al Huwairits adalah karena ada sesuatu yang terjadi pada dirinya
sehingga ia duduk karena itu, dan bukan berarti perbuatan itu
termasuk sunah dalam shalat." Lalu beliau memperkuat pernyataan ini
dengan mengatakan bahwa apabila perbuatan ini dilakukan sebagai
bagian dari shalat, niscaya akan disyariatkan dzikir secara khusus.
Akan tetapi pendapat Aih-Thahawi ditanggapi bahwa dasar hukum
asal adalah tidak ada sesuatu yang terjadi, dan bahwasanya Malik bin

Al Huwairits adalah perawi hadits, *t nf-iJ ti5 tijle (Shalatlah

kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat). Maka, riwayat beliau
tentang sifat shalat Rasulullah SAW termasuk dalam cakupan perintah
tersebut.

Adapun hadits Abu Humaid yang disinggung telah dijadikan
dalil untuk menyatakan bahwa perbuatan ini tidak wajib. Sepertinya
beliau SAW sengaja tidak melakukannya untuk menjelaskan bahwa
perbuatan tersebut boleh ditinggalkan. Para ulama yang tidak

menyukainya berpegang pada sabda beliau SAW, lry[,: .r1]rq, I
t.-ri ii ,iy ,;;J:tt (Janganlah kalian mendahuluiku dalam berdiri

dan duduk, karena sesungguhnya aku telah gemuk). Hal ini
menunjukkan bahwa beliau melakukannya karena faktor tadi, maka
hal ini tidak disyariatkan kecuali bagi merekayangmengalami kondisi
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yang sama seperti keadaan Nabi SAW. Adapun dzikir yang khusus,
sesungguhnya waktunya sangat singkat sehingga cukup dengan
mengucapkan takbir yang disyariatkan ketika akan berdiri, karena
sesungguhnya ia termasuk bagian dari bangkit untuk berdiri.

Dari segi makna, orang yang sujud dengan meletakkan kedua
tangan, kedua lutut dan kepalanya sangat berbeda dengan anggota
badan lainnya, maka sepantasnya apabila seseorang mengangkat
kepala dan kedua tangannya untuk membedakan dengan mengangkat
kedua lututnya. Perbuatan ini hanya dapat terealisasi apabila
seseorang duduk dahulu kemudian bangkit berdiri. Pemikiran ini
disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar dalam Al Hasyiyah.

Riwayat-riwayat dari Abu Humaid juga tidak sepakat untuk
menafikan keberadaan duduk istirahat, seperti yang dipahami oleh
Ath-Thahawi. Bahkan Abu Daud telah meriwayatkan melalui jalur
lain dari Abu Humaid dengan menetapkan adanya duduk istirahat.
Masalah ini akan diulas lebih lanjut saat membahas hadits beliau
setelah dua bab kemudian. Sedangkan perkataan sebagian ulama;
apabila perbuatan tersebut hukumnya sunah, niscaya semua orang
yang menceritakan sifat shalat Nabi SAW akan menyebutkannya,
sehingga memperkuat asumsi bahwa beliau melakukannya karena
sebab tertentu. Hal ini perlu dicermati, karena perbuatan sunah dalam
shalat yang telah disepakati tidak disebutkan oleh semua perawi yang
mericeritakan sifat shalat Nabi SAW. Semua sunah shalat telah
dikumpulkan dari penukilan seluruh perawi.

143. Bagaimana Bertumpu Di Atas Tanah Apabila Berdiri
Dari Satu Rakaat

€6. ii ,?;.-jlt'i Uc ve :Jv t4 srf * *'i: r
'r( L)l '"<Ji ;:>r*:r '+rf cj'&, e\' ;\,i* aA 6r..2

|iI',*f:i" ,# *t,AL ilt & Ct *|:*'€r.ri
,* )- ry ttu'e:Jv t'Ab,P Uk'-Yi ,?4 o1
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824. Dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata, "Malik bin Al
Huwairits shalat mengimami kami dan shalat di masjid kami ini, dia
berkata, 'Aku akan shalat mengimami kalian dan tidaklah aku
bermaksud shalat (yang biasanya), akan tetapi aku bermaksud
memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi SAW
shalat'." Ayyub berkata, *Aku berkata kepada Abu Qilabah,
bagaimanakah shalat beliau?" Dia menjawab, "Sama seperti shalat
syaikh kita ini -yakni Amr bin Salimah." Ayyub berkata, "Adapun
syaikh tersebut menyempurnakan takbir. Apabila mengangkat
kepalanya dari sujud kedua, dia duduk dan bertumpu di atas tanah
kemudian berdiri."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana bertumpu di atas tanah apabila berdiri dari
satu rakaat) Yakni rakaat mana saja. Dalam riwayat Al Mustamli dan
Al Kasymihani dikatakan; dari dua rakaat, yakni yang pertama dan
ketiga.

Pembicaraan mengenai hadits Malik bin Al Huwairits telah
disebutkan. Adapun maksud disebutkannya di tempat ini adalah
karena disebutkannya bertumpu pada tanah ketika berdiri dari sujud
atau duduk, serta sebagai bantahan atas riwayat yang menyalahinya.
Dalam riwayat Sa'id bin Manshur disebutkan dengan sanad lemah
dari Abu Hurairah bahwasanya beliau SAW bangkit di atas telapak
kakinya, pernyataan serupa diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan
sanad shahih. Sementara dari Ibrahim dikatakan bahwa beliau tidak
menyukai bangkit dengan bertumpu pada kedua tangan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari memberi
judul bab tentang tata cara bertumpu, sementara yang terdapat dalam
hadits hanya penetapan adanya bertumpu. Masalah ini dijawab oleh Al
Karmani bahwa penjelasan tentang tata cara dapat diambil dari lafazh
'?13'"i oi)r\ ,P'eeU '& 

(O"ttau duduk dan bertumpu ke tanah lalu

berdiri). Seakan-akan maksud Imam Bukhari bahwa tata cara

?"'"i rr\i P
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bertumpu itu adalah ketika bangkit dari duduk, bukan saat bangkit dari
sujud. Ibnu Rasyid berkata, "Pada judul bab sebelum ini telah
ditetapkan masalah duduk pada rakaat kedua dan ketiga, lalu di tempat
ini dijelaskan bahwa duduk tersebut adalah duduk untuk bertumpu

diatas tanah dengan sebaik mungkin, berdasarkan pengguna ankata {
(kemudian) yang bermakna adanya senggang waktu. Dengan
demikian, pada bagian pertama dijelaskan pensyariatan sementara
pada bagian kedua tentang sifatnya."

Namun pernyataan ini memiliki sedikit ganjalan, karena bila
maksud lmam Bukhari seperti yang dikatakan, tentu akan digunakan
lafazh seperti "bagaimana cara duduk". Kata "bertumpu" dapat

dipahami bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan karena

berasal dari kata'tumpuan' yaitu 'menekan', dan ini dilakukan dengan

menggunakan tangan. Abdunazzaq meriwayatkan dari Ibnu Umar
bahwasanya beliau biasa berdiri apabila mengangkat kepalanya dari
sujud dengan bertumpa pada kedua tangannya sebelum mengangkat
keduanya.

l44.Berttkbir Saat Bangkit dari Dua Sujud (Rakaat)

.. c a t/7t

V d-\
Biasanya lbnu Az-Zubair takbir saat bangkit.

ert $ur';-;^,#* l6 *;lu::ati *,r
o..o7"r,. .,i.o . .:. ,o . .... .. . ct I1, ' t'f'../# )t q ?v rFl c(t tf) cJ::'s Ft t))2:*r\ 4 *'t

*'t * ilt J:"'4t'1i:' tk i[sj
825. Dari Sa'id bin Al Harits, dia berkata, "Abu Sa'id shalat

untuk kami, beliau mengeraskan ucapan takbir ketika mengangkat

kepalanya dari sujud, ketika sujud, ketika bangkit, dan ketika berdiri
dari dua rakaat. Lalu beliau berkata, 'Demikianlah aku melihat Nabi
sAw'."

."31 ;t o.s,)
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826. Dari Muthanif, dia berkata, "Aku dan Imran shalat
bersama di belakang AIi bin Abi Thalib RA. Apabila sujud beliau
bertakbir, apabila bangkit beliau bertakbir, dan apabila bangkit dari
dua rakaat beliau bertakbir. Ketika selesai shalat Imran memegang
tanganku seraya berkata, 'Orang ini telah shalat mengimami kita
sebagaimana shalat Muhammad SAW -atau beliau berkata- orang ini
telah mengingatkanku akan shalat Muhammad SAW'."

Keterangan Hadits:

(Bab bertakbir saat bangkit dari dua sujud). Kebanyakan ulama
berpendapat bahwa orang yang shalat memulai ucapan takbir atau
lainnya saat memulai gerakan, baik gerakan turun maupun bangkit.
Hanya saja terjadi perbedaan dari Malik pada saat berdiri untuk rakaat
ketiga setelah tasyahud pertama. Diriwayatkan dalam kitab Al
Muwaththa'dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar serta selain keduanya,
bahwa mereka bertakbir pada posisi berdiri. Ibnu Wahab
meriwayatkan dari Imam Malik bahwa takbir yang dilakukan setelah
tegak adalah lebih utama. Lalu dalam kitab Al Mudawwanah

disebutkan, t3tt Ur--'- ,p 'F:- | (Tidak takbir hingga berada pada

posisi berdiri tegak).

Para murid Imam Malik berusaha memberi penjelasan atas
pandangan guru mereka dengan mengatakan bahwa takbir pembukaan
terjadi saat posisi berdiri, maka sepantasnya hal ini disamakan dengan
keadaan shalat yang pertama kali difardhukan dua rakaat, kemudian
ditambah pada shalat-shalat empat rakaat. Maka, takbir pembuka pada
rakaat tambahan harus sama seperti takbir pembuka pada rakaat
pokok. Sepantasnya bagi pendukung pendapat ini mengatakan bahwa
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mengangkat tangan itu disukai agar kesesuaiannya lebih sempurna,

tapi tidak ada yang berkata seperti ini di antara mereka.tu'

y ji tl db (Abu Sa'id shalat mengimami kami) Yakni Abu

Sa'id Al Khudri, dan kejadiannya berlangsung di Madinah. Al Ismaili
menjelaskan dalam riwayatnya melalui jalur Yunus bin Muhammad

dari Fulaih tentang sebab kejadian itu. Adapun lafazhnya, i ,#:

€) ,F:'*t q .l.'t1z.t ab, n P -a'b \* ?1; gt"
Hurairah menderita sakit -atau tidak hadir- maka Abu Sa'id shalat
mengimami kami, beliau mengeraskan ucapan takbir ketika memulai
shalat dan ketika ruku) (Al Hadits). Lalu pada bagian akhirnya

ditambahkan, /t + lui ,:ett>t* ,* ,fir',i*t u ,:i ,E J'p:r 6ti

l' ,u, )t'J?: U-i, gt ;ry i il;?;vlJt".t Jti ,; !r: & ,iuii

'# 
tk Pt y (Ketika selesai dikatakan kepadanya, "Manusia

telah berbeda pendapat mengenai shalatmu." Maka beliau berdiri di
atas Mimbar dan berkata, "sesungguhnya alru 4emi Allah- tidak
peduli apakah -shalatlcu- berbeda dengan shalat kalian ataukah
tidak, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW shalat seperti itu-').

Makna yang dapat ditangkap bahwa perbedaan di antara mereka
adalah dalam hal mengeraskan takbir atau tidak mengeraskannya.

Marwan dan selainnya dari Bani Umayyah tidak mengeraskan takbir
seperti dijelaskan pada bab, "Menyempurnakan Takbir saat Ruku"'.
Demikian juga Abu Hurairah shalat mengimami orang-orang di
Madinah pada masa pemerintahan Marwan.

Adapun maksud bab di atas adalah, telah masyhur dari Abu
Hurairah bahwa beliau takbir ketika akan berdiri dan tidak
mengakhirkannya hingga berdiri tegak, sebagaimana halnya
pandangan dalam kitab Al Muwaththa'. Sedangkan hadits beliau pada

bab "Apa yang Diucapkan Imam dan Orang-orang yang di

Belakangnya..." disebutkan dengan lafazh, hr ,j6 i$llst q 7u 6rj

'Ti (Apabita berdiri dari dua rakaat beliau mengucapkan Allahu

l0l Maksudnya di antara para ulama madzhab Maliki. Ti&k diragukan lagi bahwa sunah

dalam hal ini adalah bertakbir saat bangkit ke rakaat ketiga disertai mengangkat tangan,

seperti telah disebutkan dalam hadits lbnu Umar.
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Akbar). Maka, dalam hal ini harus dipahami bahwa yang dimaksud
adalah apabila mulai berdiri.

Az-Zain bin Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari
menempatkan judul bab serta atsar Ibnu Umar sebagai penjelas bagi
kedua hadits yang disebutkan di bawahnya, karena kedua hadits ini
tidak tegas menyatakan bahwa awal mula ucapan takbir adalah ketika
akan bergerak bangkit. Sementara lbnu Rasyid mengatakan bahwa
judul bab ini mengandung kemusykilan, karena pada pembahasan
terdahulu disebutkan bab "Takbir Saat Berdiri dari Sujud". Lalu beliau
menyebutkan di dalamnya hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah,
dimana di dalam keduanya terdapat pernyataan bahwa beliau bertakbir
pada saat bangkit. Inilah konteks judul bab di atas, maka secara
lahiriah telah terjadi pengulangan. Adapun maksud "dua sujud" adalah
"dua rakaat", karena rakaat dinamakan juga dengan sujud dalam
konteks majaz. Namun kemudian beliau menganggap kemungkinan-
nya sangat kecil.

Selanjutnya lbnu Al Manayyar mengesahkan bahwa maksud
judul bab di atas adalah penjelasan tentang tempat mengucapkan
takbir ketika bangkit dari sujud kedua. Apabila seseorang duduk pada
rakaat ganjil, maka takbirnya diucapkan saat bangkit dari sujud ke
posisi duduk dan tidak menunggu sesudah duduk. Kesesuaiannya
dapat ditinjau dari sisi bahwa dua judul bab terdahulu; yang pertama
adalah penjelasan tentang duduk, lalu yang kedua menjelaskan
bertumpu saat bangkit, maka pada bab ketiga ini dijelaskan tempat
mengucapkan takbir.

Ada pula kemungkinan maksud lafazh "dari dua sujud" lebih
luas cakupannya dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar,
dimana ia mencakup semua pendapat tadi. Pandangan ini didukung
oleh hadits di atas yang mencakup hal-hal tersebut. Dalam hadits Abu

Sa'id diseburkan, ;k7 4'?,6 qt iflt ;4 Lit e, t (Ketikn

mengangkat kepalanya dari sujud dan ketikn berdiri dari dua rakaat)

Lalu dalam hadits Imran bin Hushain disebutkan, |fr tib F g:612
'F ,f'jt y (Apabila mengangkat kepalanya beliau takbir, dan

apabila bangkit dari dua rakaat beliau takbir).

Atsar Ibnu Az-Zubair mungkin mencakup kedua masalah
tersebut, karena kata "bangkit" mencakup keduanya. Akan tetapi kata
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tersebut lebih banyak digunakan pada saat berdiri. Hal ini menguatkan

kemungkinan pertama bahwa yang dinyatakan oleh lbnu Al Manayyar
adalah sangat kecil. Pada dasarnya kemungkinan tersebut tidak terlalu
jauh dari kebenaran, karena telah disebutkan terdahulu bahwa

penyelisihan dari Imam Malik hanya pada masalah bangkit dari dua

rakaat setelah tasyahud pertama. Sementara pembicaraan mengenai

hadits Imran bin Hushain telah dijelaskan pada bab "Menyempurna-
kan Takbir saat Ruku"'.

145. Sunah Duduk Saat Tasyahud (Tahiyat)

^1*tUsj ,y')t'* titY'*

Biasanya Ummu Darda' duduk pada shalatnya sama seperti

duduknya laki-laki, sementara dia adalah seorang perempuan yang

fakih (memahami agama).

ok 'fi i:ti'fl
'^Aat ,:* riy;>,2r q.€itti:,
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827. Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Abdullah bin

Abdullah bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, dia melihat

Abdullah bin Umar RA duduk bersila saat shalat, maka aku

melakukannya dan saat itu aku masih muda. Maka Abdullah bin Umar

melarangku dan berkata, "sesungguhnya sunah shalat agar engkau

menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri"'
Abdullah bin Umar berkata, "sesungguhnya engkau melakukan

demikian." Dia berkata, "sesungguhnya kakiku tidak mampu

menahan badanku."

c. , .
J*e .-e

.t ,.* 6s-
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828. Dari Muhammad bin Amr bin Atha', bahwasanya ia duduk

dengan sekelompok sahabat Nabi SAW. Lalu kami menyebutkan
tentang shalat Nabi SAW, maka Abu Humaid As-Sa'idi berkata, ..Aku

adalah orang yang paling hafal di antara kalian tentang shalat
Rasulullah SAW, aku melihat beliau bertakbir seraya menempatkan
kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Apabila ruku'
beliau menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian
beliau meratakan belakangnya (punggungnya). Apabila mengangkat
kepalanya, beliau tegak hingga setiap ruas tulang belakang kembali
pada tempatnya. Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya
tanpa menelungkupkan dan tidak pula merapatkannya, dan
menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat. Apabila duduk pada dua
rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki
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kanannya. Apabila duduk pada rakaat terakhir beliau memajukan kaki
kirinya dan menegakkan kaki yang satunya, seraya duduk dengan
pantatnya."

Al-Laits mendengar dari Yazid bin Abu Hubaib, Yazid
mendengar dari Muhammad bin Halhalah, Ibnu Halhalah mendengar
dari lbnu Atha', Abu Shalih meriwayatkan dari Al-Laits, "setiap ruas
tulang". Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub, ia
berkata, "Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Hubaib
bahwa Muhammad bin Amr menceritakan kepadanya, 'setiap ruas
tulang'."

Keteranean Hadits:

(Bab sunah duduk saat tasyahud) Yak,ni sunah saat sujud untuk
melakukan gerakan seperti akan disebutkan, maksudnya bukan berarti
duduk itu sendiri sebagai sunah. Namun ada pula kemungkinan yang
dimaksud adalah makna tersebut, atas dasar bahwa sunah di sini
berarti praktik syar'i yang lebih luas cakupannya daripada hukum
wajib maupun sunah.

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Judul bab ini mencakup
enam masalah. Pertama, bentuk duduk yang bukan sekedar duduk
tanpa aturan tertentu. Kedua, perbedaan antara cara duduk pada
tasybhud pertama dengan cara duduk pada tasyahud terakhir. Ketiga,
perbedaan antara cara duduk pada kedua tasyahud tadi dengan cara
duduk di antara dua sujud. Keempat, semua hal itu termasuk sunah.
Kelima, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal
duduk tersebut. Keenam, amalan orang yang berilmu dapat dijadikan
hujjah." Masalah terakhir ini bisa diterima apabila atsar Ummu Darda'
dimasukkan sebagai bagian dari judul bab, dan persoalan mengenai
hal itu telah dijelaskan.

Atsar Ummu Darda' diriwayatkan beserta sanadnya oleh lmam
Bukhari dalam kitab At-Tarikh Ash-Shaghir melalui jalur Makhul
dengan lafazh seperti di atas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui
jalur ini, akan tetapi tidak terdapat padanya perkataan Makhul di
bagian akhir yang berbunyi, "Sementara beliau seorang yang fakih
(memahami agama)." Oleh sebab itu, sebagian pensyarah Shahih
Bukhari menegaskan bahwa lafazh ini berasal dari Imam Bukhari dan
bukan termasuk perkataan Makhul. Maghlathai berkata, "Menurut

FATHUL BAARI - 655



pendapat saya bahwa yang mengatakan 'sementara beliau seorang
yang fakih' adalah Imam Bukhari." Pemyataannya itu diikuti oleh
guru kami Ibnu Al Mulaqqin, dia berkata, "Secara lahiriah kalimat
tersebut adalah perkataan Imam Bukhari." Namun sesungguhnya tidak
seperti yang mereka berdua katakan.

Riwayat tersebut telah kami nukil secara sempurna dalam kitab
Musnad Al Firyabi dengan sanadnya sampai kepada Makhul.
Sementara di antara dasar pemikiran Imam Bukhari dinyatakan bahwa
apabila hadits tersebut bersifat umum, lalu cakupannya diamalkan
oleh sebagian ulama, maka pengamalan ini dijadikan sebagai faktor
yang mengunggulkan makna yang bersifat umum tadi, meski ia tidak
dapat dijadikan hujjah secara tersendiri. Dari riwayat Makhul
diketahui bahwa yang dimaksud Ummu Darda' adalah Ash-Shughra
(seorang tabi'in), bukan Ummu Darda Al Kubra (seorang sahabat),
karena Makhul sempat hidup sezaman dengan Ummu Darda' Ash-
Shugra dan tidak hidup sezaman dengan Ummu Darda' Al Kubra'.
Sementara amalan seorang tabi'in tidak dapat dijadikan hujjah,
meskipun tidak ada seorang tabi'in lain yang menyelisihinya. Bahkan
bila kejadian serupa terjadi pada sahabat, para ulama masih berbeda
pendapat tentangnya. Imam Bukhari menukil Atsar Ummu Darda'
bukan untuk dijadikan hujjah, tapi untuk menguatkan dalil yang ada.

tsilt o1s1@an melipat kaki kiri)Riwayat ini tidak menjelaskan

apa yang mesti dilakukan setelah kaki tersebut dilipat, apakah
diduduki ataukah dijadikan seperti duduk tawaruuk. Dalam kitab Al
Muwaththa' disebutkan dari Yahya bin Sa'id bahwa Al Qasim bin
Muhammad memperlihatkan kepada mereka duduk saat tasyahud
(tahiyat). Dia menegakkan kaki kanannya dan melipat kaki kirinya
seraya duduk dengan pantatnya (langsung ke tanah) dan tidak duduk
di atas kakinya, kemudian berkata, "Cara seperti ini telah
diperlihatkan kepadaku oleh Abdullah bin Abdullah bin Umar, dan
beliau menceritakan kepadaku bahwa bapaknya melakukan hal itu."
Riwayat Al Qasim telah memberi penjelasan lafazh mujmal (global)
yang terdapat pada riwayat anaknya. Hanya saja Imam Bukhari cukup
menyebut riwayat Abdurrahman yang menegaskan bahwa yang
demikian adalah Sunnah, sebagai konsekuensi penisbatannya
langsung kepada Nabi SAW, berbeda dengan riwayat Al Qasim. Lalu
riwayat ini menurut beliau diperkuat oleh hadits Abu Humaid yang
menyebutkan secara rinci antara duduk pertama dan duduk kedua.
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Padahal sifat duduk yang disebutkan dalam rwiayat Al Qasim bisa
saja dikatakan tidak menyelisihi hadits Abu Humaid, sebab dalam
kitab Al Muwaththa' dari Abdullah bin Dinar disebutkan suatu
penegasan bahwa cara duduk yang dipraktikkan oleh Ibnu Umar
adalah duduk tasyahud akhir.

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Amr bin Al Harits dari
Yahya bin Sa'id bahwa Al Qasim menceritakan kepadanya dari

Abdullah bin Abdullah bin Umar dari bapaknya, dia berkata, ? q
a.#r Je 'jA;-1 ,j,,$ 't'-'oi e13lt (Termasuk sunah shalat

hendaknya seseorang menegakkan kaki kanannya dqn duduk di kaki
kirinya). Apabila riwayat ini dipahami duduk tasyahud pertama, dan
riwayat Malik dipahami duduk tasyahud kedua, maka tidak ada
pertentangan dan sesuai dengan perincian yang disebutkan dalam
hadits Abu Humaid.

. t . t . )lz

U5 $i6 ,$l :Llii (Aku berkata, "sesungguhnya engkau

melakukan hal itu") Yakni duduk bersila. Ibnu Abdul Barr berkata,
"Terjadi perbedaan pendapat mengenai duduk bersila saat shalat sunah
dan shalat fardhu bagi yang sakit. Adapun orang yang sehat tidak
boleh duduk bersila ketika shalat fardhu menurut ijma' (konsensus)

ulama."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari lbnu Mas'ud, dia berkata,
"Duduk di atas dua batu panas lebih aku sukai daripada duduk
bersila saat shalat " Hal ini memberi asumsi bahwa menurut beliau
perbuatan itu adalah haram. Akan tetapi pendapat yang masyhur dari
kebanyakan ulama adalah, bahwa bentuk duduk pada saat tasyahud itu
adalah sunah. Barangkali maksud Ibnu Abdul Barr menafikan
kebolehannya adalah untuk menetapkan hukum makruh.

Pi f &, *'oSt,a6,b11 f e(;i.A ots ifr (bahwasanya

beliau sedang duduk dalam sekelompok sahabat Rasulullah SAIY).

Dalam riwayat Al Karimah disebutka", f g (bersama sekelompok).

Begitu pula terjadi perbedaan terhadap riwayat Abdul Hamid bin
Ja'far dari Muhammad bin Amr bin Atha'. Dalam riwayat Ashim dari
Abdul Hamid yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya

disebutkan, -oir:i; 
e y 6i 'cj,i (Aku mendengar Abu Humaid
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(berada) pada sepuluh [orang sahabat]). Dalam riwayat Husyaim
dari Abdul Hamid yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur

disebutkan, {# n # U.i 1i:t (Aku melihat Abu Humaid bersama'rt!,

sepuluh [orang sahabatfi. Lafazh ! (bersama) mengesahkan salah

satu dari dua kemungkinan yang terkandung pada lafazh*f (pada).

Karena lafazh ini bisa berarti Abdul Hamid termasuk salah satu dari
yang sepuluh, dan berarti pula ia berada diluar jumlah tadi.

Secara lahiriah riwayat Al-Laits menyatakan bahwa Muhammad
bin Amr menerima langsung dari Abu Humaid, sedangkan riwayat
Abdul Hamid tegas menyatakan hal itu. Ibnu Al Qaththan mengklaim

-mengikuti Ath-Thahawi- bahwa sanad hadits tersebut terputus
(ghairu muttashil) karena dua hal: Pertama, bahwa Isa bin Abdullah
bin Malik telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Amr bin Atha'.
Lalu beliau memasukkan antara Amr bin Atha' dan sahabat yang
meriwayatkan hadits ini seorang perawi bernama Abbas bin Sahal,
seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Kedua, bahwa pada
sebagian jalur periwayatannya disebutkan nama Abu Qatadah di
antara para sahabat, sementara Abu Qatadah telah meninggal pada
masa Muhammad bin Amr bin Atha' masih kecil, sehingga ia tidak
hidup semasa dengannya.

Jawaban untuk kedua masalah ini dapat dikatakan; bahwa
masalah pertama tidak mempengaruhi ke-shahih-an hadits, karena
perawi tsiqah (telpercaya) sendiri yang telah menegaskan bahwa dia
mendengarnya langsung. Untuk itu tidak mengapa apabila dia
memasukkan seorang perawi lain antara dirinya dengan gurunya, baik
sebagai tambahan sanad atau untuk memperkuat riwayatnya.
Sementara dalam sanad di atas, Muhammad bin Amr telah
menegaskan bahwa dia mendengar langsung dari sahabat yang
meriwayatkan hadits tersebut. Dengan demikian, riwayat Isa dari
Muhammad bin Amr masuk kategori tambahan pada sanad yang
muttashil (bersambung). Adapun masalah kedua didasarkan pada
perkataan sebagian ahli sejarah, dimana mereka menyatakan Abu

Qatadah meninggal pada masa pemerintahan Ali, dan Ali turut
menshalati jenazahnya. Beliau terbunuh pada tahun 40 H, sementara
Muhammad bin Amr bin Atha' meninggal pada tahun 120 H dalam
usia delapan puluh tahun lebih. Dengan demikian, Muhammad bin
Atha' tidak sempat hidup semasa dengan Abu Qatadah. Jawaban
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untuk argumentasi ini dikatakan, telah terjadi perbedaan pendapat
mengenai waktu kematian beliau. Sebagian mereka mengatakan
bahwa dia wafat pada tahun 54 H, atas dasar ini maka pertemuan
antara Muhammad bin Amr dengan beliau merupakan perkara yang
mungkin. Adapun pendapat pertama, barangkali orang yang
menyebutkan usia Muhammad bin Amr atau waktu kematiannya telah
melakukan kekeliruan, atau orang yang menyebut nama Abu Qatadah
di antara kelompok sahabat tersebut melakukan kekeliruan. Tapi hal
ini tidak berarti menjadikan riwayatnya dianggap keliru, karena selain
beliau yang menukil riwayat yang dimaksud tidak menyebutkan
perbedaan.

Pelaiaran vang dapat diambil

Sebagian nama-nama sahabat yang masuk dalam kelompok itu
telah disebutkan dalam riwayat Fulaih dari Abbas bin Sahal bersama
Abu Humaid Abu Al Abbas, yaitu; Sahal bin Sa'ad, Abu Usaid As-
Sa'idi dan Muhammad bin Maslamah. Riwayat ini dikutip oleh Imam
Ahmad dan ahli hadits lainnya. Sebagian lagi dari mereka disebutkan
dalam riwayat Isa bin Abdullah dari Abbas, yaitu; mereka yang telah
disebutkan tadi selain Muhammad bin Maslamah, lalu beliau
menyebutkan Abu Hurairah sebagai penggantinya. Riwayat ini dikutip
oleh Abu Daud dan selainnya. Di antara mereka ada pula yang
disebutkan dalam riwayat lbnu Ishaq dari Abbas yang dikutip oleh
Ibnu Khuzaimah. Sementara dalam riwayat Abdul Hamid bin Ja'far
dari Muhammad bin Amr bin Atha' yang diriwayatkan oleh Abu Daud
dan Imam Tirmidzi, disebutkan nama Abu Qatadah. Sedangkan dalam
riwayat Abdul Hamid dikatakan bahwa jumlah mereka sepuluh orang
seperti terdahulu, namun saya tidak menemukan nama-nama yang
lainnya.

Hadits Abu Humaid ini mencakup banyak persoalan yang

berhubungan dengan sifat shalat. Saya akan menjelaskan tambahan
yang terdapatpada selain riwayat Al-Laits seraya menisbatkan kepada

sumbernya. Saya telah mengisyaratkan sebelumnya kepada sumber-
sumber hadits, akan tetapi konteks riwayat Al-Laits sehubungan

dengan berita dari Abu Humaid tentang sifat shalat disampaikan
dengan perkataan, demikian pula dalam riwayat setiap perawi yang
menukil dari Muhammad bin Amr bin Halhalah. Sama sepertinya
riwayat Abdul Hamid bin Ja'far dari Muhammad bin Amr bin Atha',
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lalu keduanya disepakati oleh riwayat Fulaih dari Abbas bin Sahal.
Semuanya menyelisihi riwayat Isa bin Abdullah dari Muhammad bin
Amr bin Atha' dari Abbas, dimana ia menyebutkan bahwa Abu
Humaid menyampaikan sifat shalat tersebut melalui praktik. Adapun
lafazhnya dalam riwayat Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban adalah,'F" 1:ti tik ej ;d- '?ui ss6 :rjd (Mereka berkata,
"Perlihatkanlah kepada kami." Maka beliau berdiri dan shalat
sementara mereka melihatnya, beliau pun memulai dengan takbir).
Akan tetapi kedua versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan
mengemukakan kemungkinan Abu Humaid sekali waktu
menyampaikan dalam bentuk lisan dan pada kali lain dalam bentuk
praktik [perbuatan]. Ini mendukung kompromi yang telah kami
kemukakan, karena Isa yang disebutkan di sini adalah perawi yang
menambahkan Abbas bin Sahal di antara Muhammad bin Amr bin
Atha' dengan Abu Humaid. Seakan-akan Muhammad dan Abbas
menyaksikan penyampaian Abu Humaid secara lisan, dan para perawi
-yang telah disebutkan terdahulu- menukil hal itu dari keduanya.
Kemudian Abbas menyaksikan pula penyampaian Abu Humaid dalam
bentuk praktik, lalu riwayat ini diterima darinya oleh Muhammad bin
Atha', yang pada gilirannya ia pun menyampaikan kepada murid-
muridnya. Sementara itu riwayat yang dinukil oleh Isa telah
diriwayatkan pula oleh Athaf bin Khalid, hanya saja ia tidak menyebut
secara transparan nama Abbas bin.Sahal, seperti dikutip oleh Ath-
Thahawi. Untuk memperkuat hal ini, Ibnu Khuzaimah telah
meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq bahwa Abbas bin Sahal telah
menceritakan kepadanya, lalu ia menuturkan hadits dalam bentuk
praktik. I{allahu a'lam.

'€Jbj,ll'Ck Si (aku adalah orang yang paling hafal di antara

kalian) Abdul Hamid menambahkan, G$t.U Ui\Ck t; iitt tt:4 fjA
e?,'^) (nid,l ti -6- q:']t ?,, €r (Mereka berkata, ,Mengapa

demikan? Demi Allah, engkau bukanlah orang yang paling banyak di
antara kami mengikuti beliau SAW -dalam riwayat Tirmidzi:
menceritakan hadits- dan tidak pula yang paling dahulu di antara
kami menemani beliau SAW.").

Dalam riwayat Isa bin Abdullah, "Mereka berkata, 'Bagaimana
bisa demikian?' Beliau menjawab, 'Aku memperhatikan dengan teliti
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hal tersebut darinya hingga aku pun menghafalnya'." Abdul Hamid
menambahkan, "Mereka berkata,'Kemukakanlah'." Sementara dalam
riwayat beliau yang dinukil oleh Ibnu Hibban, "Beliau menghadap

kiblat kemudian mengucapkan 'Allahu Akbar'." Fulaih memberi
tambahan dalam riwayatnya yang dikutip oleh Ibnu Khuzaimah yang

menyebutkan wudhu.

tp ';a't (kemuaian beliau meratakan punggungnya), yakrri

meluruskannya. Demikian disebutkan oleh Al Khaththabi. Dalam

riwayat Isa, "Tanpa mengangkat kepalanya dan tidak pula
menundukkannya". Hal senada dinukil pula oleh Abdul Humaid.

Sementara dalam riwayat Fulaih yang dikutip oleh Abu Daud, "Beliau
meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seakan-akan
beliau menggenggam keduanya lalu membengkokkan kedua

tangannya dan menjauhkannya dari kedua sisi badannyA". Abu Daud

menukil pula dari riwayat Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abi Hubaib,
"seraya merenggangkan antara j ari-jari tangannya. "

t, l, , 1,.G*t Li:) i9t titl (ketika mengangkat kepalanya, beliau tegak

lurus) Isa memberi tambahan dalam riwayatnya seperti dikutip oleh

Abu Daud , ,:i;- et ,i:iir 
^ 

6.: A* d, ir' i1':" isui gntiru

mengucapkan "sami'allohu liman hamidah, robbana lakal hamdu"
dan.mengangkat kedua tangannya). Hal senada diriwayatkan pula

oleh Abdul Humaid, seraya menambahkan, l* # ry, qg ;-
(Hingga beliau mensejajarkan keduanya dengon bahunya secara

lurus).
., ',,6 JS ti & (hingga setiap ruas tulang belakang kembali).

Yaitu Ltung yang dikatakan sebagai rantai punggung, demikian
dikatakan oleh Al Qazzaz. Ibnu Sayyidih berkata, "Tulang tersebut

mulai dari bagian bawah leher hingga tulang belakang paling bawah."

Kemudian dinukil oleh Tsa'lab dari kitab Nawadir lbnu Al Arabi,
bahwa jumlahnya ada tujuh belas ruas. Sementara dalam kitab Al
Amali oleh Az-Zajjaj disebutkan, "Pokoknya ada tujuh, tidak termasuk

cabang-cabangnya." Namun Al Ashma'i menyatakan, "Jumlahnya dua

puluh lima ruas; tujuh di leher, lima di shulbi [tulang rusuk],

sedangkan sisanya ada pada pertemuan tulang rusuk."
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Persoalan ini akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan.

Adapun yang dimaksud dengannya adalah kesempurnaan i'tidal.

Kemudian dalam riwayat Husyaim dari Abdul Hamid disebutkan, p
'^;Ii P F & ," *.tt'ek 1X"*udian diam dalam keadaan berdiri

hingga setiap tulang menempati posisinya).

VP fi (d.an tidak mendapatkan keduanya) Yakni

mendekatkan kepadanya. Dalam riwayat tsa disebutkan, g'i'S* sl:
,.r. 1.. t'q :'/ ,)" 'ab;. J.6 ;b Y* d. (Apabila sujud betiau

merenggangkan antara kedua pahanya tanpa ada yang menyangga
perutnya sedikitpun dari keduanya).Dalam riwayat Utbah disebutkan,

:-y 1 :? e fu. fo 12 (Dan tidak menvanssa perutnva

sedikitpun dari kedua pahanya\. Dalam riwayat Abdul Hamid

disebutkan, & * y* je (Beliau merenggangkan kedua tangannya

dari kedua sisi badannya). Sedangkan dalam riwayat Fulaih

disebutkan, a5g ii; :-n- *ti y ,f !-U u7i1 (Dan beliau

menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya seraya
meletakkan kedua tangannya sejaiar dengan kedua bahunya).

Dalam riwayat lbnu Ishaq disebutkan, f't:t * ,{t iib"
k ',*, & 4{ ,#'&i 6 y\eq u-?: & yn tiai ft't
J:rtbtt ai, g; t ,U P @"ttou bertumpu pada dahinya, kedua

telapak tangan, kedua titut dan telapak kedua kakinya, sehingga aku

melihat putih kedua ketiaknya yang berada di bawah kedua bahunya.

Kemudian beliau berdiam hingga tenang setiap tulang darinya,
kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu i'tidal (egak lurus)."

Adapun dalam riwayat Abdul Hamid disebutkan , 'f,ll?ti [i-;
t*'y jl f* S q1 e W & aiJt &: ,q-: c;l, 1';;t

(Kemudian beliau mengucapkan "Allahu Akbar", lalu mengangkat

kepalanya, melipat knkinya yang kiri dan duduk di atasnya, hingga

setiap tulang kembali ke tempatnya).
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Serupa dengannya terdapat dalam riwayat Isa dengan lafazh, t
't*'F j ,{;\t Ui *';t':)T.ti]Jri T (Kemudtan betiau takbir,

lalu duduk tawarruk dan menegakkan kakinya yang lain kemudian
takbir dan sujud).

Hal ini berbeda dengan riwayat Abdul Hamid tentang sifat
duduk. Adapun riwayat Abdul Hamid didukung oleh riwayat Fulaih

yang dikutip oleh Ibnu Hibban dengan lafazh, $f$ilt r;.',* ril ,lti

* "b ,#t :*r|yi: ,s;1,'*) ;ipt,(Dan apabila duduk di

antara dua sujud, beliau membentangkan kakinya yang kiri lalu
menghadapkan kaki kanan ke kiblat). Beliau menyebutkannya dengan

ringkas seperti ini dalam kitabnya yang berjudul Ash-Shalat. Dalam
riwayat Ibnu Ishaq terdapat keterangan yang menyelisihi kedua

riwayat di atas, yaitu, yn ti*,: * *'J:{;o'it(Beliau tegak lurus

di atas kedua tumitnya dan telapak kedua kakinya)- Untuk itu, harus

dipahami bahwa kejadian ini berlangsung lebih dari satu kali. Jika
tidak demikian, maka riwayat Abdul Hamid lebih akurat.

,;;S'St e',* s$ @pabila duduk pada dua rakaat) Yakni dua

rakaat yang pertama untuk melakukan tahiyat. Dalam riwayat Fulaih

disebutkan, iJ, k {4t ,"ts db ,Ht l*r,F?t lib.t'd9tt * i
a,*u,. sals c|#t f3 ,p ,s-#r kt ,H, $ e (Kemudian

beliau duduk melipat kakinya yang kiri, lalu menghadapkan kaki
kanan ke arah kiblat. Beliau meletakkan telapak tangannya yang
kanan di atas lututnya yang kanan, dan telapak tangannya yang kiri di
atas lututnya yang kiri seraya mengisyaratkan dengan iarinya).
Dalam riwayat Isa bin Abdullah disebutkan, til & ;tk jr'tX.* j

|#.i,i lg' Ji'"+- oi srti; (Kemudian duduk setelah dua rakaat,

hingga ketika beliau hendak bangkit untuk berdiri, beliau berdiri
seraya bertakbir).

Secara lahiriah hal ini menyalahi riwayat Abdul Hamid yang

menyebutkan, 6)tiJt ?Yt y 'F tS y+ {T: F ,#'St t ers r':r

(Hingga ketika berdiri dari dua rakaat, beliau bertakbir dan

mengangkat kedua tangannya sebagaimana bertakbir saat memulai
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shalat). Namun keduanya mungkin dipadukan dengan mengatakan,
bahwa keserupaan tersebut berhubungan dengan sifat takbir bukan

tempatnya, sehingga makna lafazh i6 ri1 @pabila berdiri) yakni

ketika memulai gerakan untuk berdiri.

t!.. 3Jtlt -!g'i, 
e',-1, til (dan apabila duduk pada rakaat

terakhir... dan seterusnya) Dalam riwayat Abdul Hamid disebutkan,

fif:3r q'dilt- r;$i:sfut csis rt1.up lutngga ketika pada saat sujud

yang ada padanya salam).Dalam riwayat tbnu Hibban disebutkan, fi
l.\, g ,{" q.F'";ii,;#, btfi 1fu' ry';;}1s lsriua yrng

berada pada akhir shalat, beliau mengeluarkan kakinya yang kiri dan
duduk tawarruk di atas bagian pantatnya yang kiri). lbnu Ishaq

menambahkan dalam riwayatnya, 'i-' 'j (Kemudian salam).

Sementara dalam riwayat Isa yang dikutip oleh Ath-Thahawi

disebutkan !9 f t lt'A;i'# tu ,#- e'{-'{-'iit
(Ketika salam, beliau salam ke arah kanannya (mengucapkan)
"Assalaamu alaikum warahmatullah" dan ke arah kirinya sama
seperti ifu). Kemudian dalam riwayat Abu Ashim dari Abdul Hamid

yang dikutip oleh Abu Daud dan selainnya disebutkun, LI.L), Ai- fi'6

& og tk i:* -tti:r'rsl;:r (Mereka berkata -yalad para sahabat

yang hadir saat itu- engkau telah benar, demikianlah beliau SAW
shalat).

Pada hadits ini terdapat hujjah yang sangat kuat bagi Imam
Syafi'i serta mereka yang sependapat dengannya bahwa bentuk duduk
pada tasyahud pertama berbeda dengan bentuk duduk pada tasyahud

akhir. Berbeda dengan pendapat dalam madzhab Maliki dan Hanafi
yang mengatakan bahwa keduanya sama. Hanya saja golongan Maliki
mengatakan, "Posisi duduk pada keduanya adalah posisi tawamrk,
yakni sama seperti bentuk duduk pada tasyahud akhir". Sementara

ulama lainnya berpendapat sebaliknya.

Dikatakan sehubungan dengan hikmah perbedaan cara duduk
tersebut, bahwa hal ini lebih menghindarkan kesamaran jumlah rakaat.

Di samping itu, pada duduk tasyahud pertama masih akan dilanjutkan
dengan rakaat berikutnya, berbeda dengan duduk tasyahud akhir.
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Begitu pula bagi seorang yang masbuq (terlambat), apabila melihat
posisi duduk akan mengetahui jumlah rakaat yang telah luput darinya.

Para ulama madzhab Syaf i menggunakan hadits ini sebagai
dalil bahwa posisi duduk tasyahud pada shalat Subuh sama seperti
tasyahud akhir pada shalat-shalat lainnya, berdasarkan keumuman
sabda beliau SAW, "Pada rakaat terakhir". Adapun Imam Ahmad
mengemukakan pandangan yang berbeda-beda, namun yang masyhur
dari beliau bahwa duduk tawamrk hanya dilakukan pada shalat-shalat
yang ada dua tahiyat.

Pelaiaran vang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang lain, di
antaranya:

l. Seseorang boleh menyifati dirinya sebagai orang yang paling
mengetahui daripada orang lain, selama tidak menimbulkan rasa
ujub (bangga diri), dan hal itu dimaksudkan untuk meyakinkan
pendengar terhadap apa yang akan diajarkannya.

2. Mengambil keutamaan dari ahli ilmu.

3. Lafazh il5 dapat digunakan dalam bentuk kata kerja lampau

, (madhi) dan dapat pula digunakan dalam bentuk kata kerja
sekarang dan yang akan datang (mudhari), berdasarkan

perkataan Abu Humaid, '6)biritj? g*u dahulu adalah orong

yang paling hafal di antara kalian), padahal maksudnya adalah
kesinambungan sifat tersebut pada dirinya. Pernyataan ini
disinyalir oleh Ibnu At-Tin.

4. Bisa saja sebagian hukum yang diterima dari Nabi SAW
tersembunyi bagi sejumlah sahabat, dan terkadang sebagian
mereka mengingatnya kembali apabila hal itu disebutkan.

Dalam tambahan yang saya isyaratkan pada jalur-jalur
periwayatan hadits tersebut ada penjelasan tentang shalat secara
global, dan hal itu sangat jelas bagi yang merenungkan dan
memahaminya.
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146. Orang yang Berpendapat Tasyahud AwaI Tidak Wajib
Karena Nabi SAW Berdiri Dari Dua Rakaat dan Tidak

Kembali
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829. Dari Az-Zuhri, dia berkata, "Abdurrahman bin Hurmuz,
mantan budak Bani Abdul Muththalib, telah menceritakan kepadaku

-suatu kali ia berkata, mantan budak Rabi'ah bin Al Harits- bahwa
Abdullah bin Buhainah berasal dari Azd Syanu'ah, sekutu bani Abdi
Manaf dan termasuk sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW
shalat Zhuhur mengimami mereka. Beliau berdiri dari dua rakaat
pertama tanpa duduk, maka manusia berdiri bersamanya, hingga

setelah selesai shalat dan manusia menunggu salamnya. Beliau takbir
dalam keadaan duduk, beliau sujud dua kali sebelum salam, kemudian

beliau salam."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat tasyahud awal tidak waiib,

karena Nabi SAW berdiri dari dua rakaat dan tidak kembali).Ibnu Al
Manayyar berkata, "Dalam judul ini disebutkan hukum sekaligus

dalilnya, meski demikian tidak ada keputusan hukum secara pasti.

Misalnya ia berkata, 'Bab Tasyahud Awal Tidak Wajib', karena dalil
tersebut mengandung beberapa kemungkinan. Imam Bukhari telah
mensinyalir keterangan yang bertentangan dengan ini pada bab
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berikutnya, dimana ia menyebutkan judul bab tersebut sama seperti
judul pada bab sesudahnya."

Kemudian pada lafazh hadits di bab berikut terdapat indikasi

yang mewajibkan tasyahud awal, yaitu lafazh 'e* yt (sementara

seharusnya beliau duduk), namun ini juga memiliki beberapa
kemungkinan. Pembicaraan mengenai tasyahud serta perintah untuk
melakukannya akan dibahas kemudian. Adapun kesimpulan hadits bab
adalah; apabila hukum tasyahud awal adalah wajib, tentu beliau SAW
akan kembali untuk melakukannya ketika mereka bertasbih saat beliau
berdiri, seperti yang akan dijelaskan pada pembicaraan tentang hadits
pada bab ini dalam pembahasan sujud sahwi. Sehingga diketahui
bahwa perkataan Ibnu Al Manayyar dalam kitab Al Hasyiyah,
"Apabila tasyahud awal hukumnya wajib niscaya mereka akan
bertasbih mengingatkannya, dan mereka tidak segera menyetujui
beliau SAW dalam meninggalkan tasyahud tersebut", sungguh telah
mengabaikan riwayat yang disebutkan bahwa mereka bertasbih
mengingatkan beliau SAW.

Ibnu Baththal berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa sujud
sahwi tidak dilakukan untuk menggantikan perkara yang wajib, adalah
apabila seseorang lupa melakukan takbiratul ihram maka tidak diganti
dengan tasyahud, demikian pula halnya dengan tasyahud. Di samping
itu'bacaannya tidak dibaca dengan keras pada kondisi bagaimanapun,
maka hukumnya tidak wajib, sama seperti doa iftitah."

Ulama yang lain beralasan dengan dasar persetujuan beliau
SAW terhadap sikap para sahabat yang dengan sengaja meninggalkan
tasyahud dan terus mengikuti beliau SAW, tapi pemyataan ini perlu
diteliti.

Di antara para ulama yang mewajibkan tasyahud adalah Al-
Laits, Ishaq dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari
beliau, dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Syaf i, serta salah
satu pendapatyangdinukil dari madzhab Hanafi.

Imam Ath-Thabari mengemukakan hujjah (alasan) wajibnya
tasyahud, yaitu bahwa shalat pertama kali difardhukan dua rakaat,

sementara hukum tasyahud tetap wajib. Ketika rakaat ditambah, maka
tambahan tersebut tidak dapat menghilangkan kewajiban itu.
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Pernyataan ini ditanggapi, bahwa tidak ada kepastian jika dua
rakaat tambahan tersebut berada di akhir shalat, bahkan tidak tertutup
kemungkinan jika dua rakaat tambahan itu bersama tasyahudnya
adalah dua rakaat yang pertama dari shalat empat rakaat, sementara

dua rakaat yang pokok ada di bagian akhir shalat. Hal ini didukung
oleh kenyataan bahwa salam tetap dilakukan pada akhir shalat

sebagaimana sebelumnya. Hujjah lain yang mereka katakan, bahwa
orang yang dengan sengaja meninggalkan tasyahud awal maka
shalatnya dianggap batal. Tapi argumentasi ini tidak dapat membantah
pendapat yang tidak mewajibkannya, sebab mereka yang tidak
mewajibkan sujud tasyahud mengatakan shalat tidak batal meski
seseorang meninggalkannya dengan sengaj a.

',#- i Ft\l c;if), e|ui (beliau berdiri pada dua rakaat

pertama tanpa duduk) Yakni tidak duduk untuk tasyahud. Ibnu Rasyid
berkata, "Apabila kata 'duduk' disebutkan dalam hadits-hadits secara

mutlak (tanpa batasan), maka yang dimaksud adalah duduk tasyahud.

Dari sini tampaklah kesesuaian hadits dengan judul bab."

147. Tasyahud Pertama

y ilt J," ^)ttJ;r6.& :J$'z+J. ityy i yt,* *
'ret ^te ;1 ,i ok a' J"F 4t'r ?t- 'r*ut *3

' 
, .r2 c.2c .

"/: Psf*
830. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, dia berkata,

"Rasulullah SAW mengimami kami shalat Zhuhur, beliau berdiri
sementara seharusnya beliau duduk. Ketika di akhir shalat, beliau
sujud dua kali sedang beliau dalam keadaan duduk."

Keterangan Hadits:

(Bab tasyahud pertamc) Yakni duduk tasyahud pertama, baik
pada shalat yang tiga rakaat maupun empat rakaat. Al Karmani
berkata, "Perbedaan antara judul bab ini dengan bab sebelumnya
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adalah; judul bab pertama bertujuan menjelaskan tidak wajibnya
tasyahud awal, sedangkan judul bab kedua menjelaskan
pensyariatannya, yakni masalah pensyariatan adalah lebih luas
daripada hukum wajib dan sunah."

Masalah yang Perlu Diperhatikan

Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa ucapan pada
tasyahud awal sama dengan ucapan pada tasyahud akhir, kecuali apa
yang diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Salim, dia berkata, "Biasanya
Ibnu Umar tidak mengucapkan 'salam' pada tasyahud pertama, dan
beliau menganggap hal itu menghapuskan shalatnya." Az-Zuhri

berkata, "Adapun aku tetap mengucapkan salam," yakni ucapan, ii$t

4,u,-Jt:
Abdurrazzaq.

U€T" )irt z;b'g U, 6 ;ttlu demikian diriwayatkan

148. Tasyahud Akhir

e "4t'-r:' ,1:. $k :yt &iti
:* J? iy!' ',y.qt 

,hb e irtt ,0r'&', * ilt
t* o, t:L:Ja *t * i,'* yt J;:, et';iv y*i
iylr' L$)LLrri*sr, y -4t,'y$iLi ;-*tiy iylr'
irr :? ,*t ,lL i{r; 'is;i drr *ri|tt ,{) :*L
',tl.;r 

,f. Cg y. y It uai'6;*{o t!\ Ey ',rsUt

i;r', i3u $L)Li'"pi:rlir' vt i{ ) tf +ti &"r\0
831. Dari Syaqiq bin Salamah, dia *.n*uru*n bahwa, OOOu,,un

berkata, "Kami dahulu apabila shalat di belakang Nabi SAW, kami
mengucapkan,'assalaamu 'alaa jibril wa mikaa'iil, assalaamu 'alaa

fulaan wa fulaan (Salam atas Jibril dan Mika'il, salam atas fulan dan
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fulan)'." Maka Rasulullah SAW menoleh kepada kami dan bersabda,
"Sesungguhnya Allah adalah As-Salaam. Apabila salah seorang di
antara kalian shalat, maka hendaklah ia mengucapkan, 'At-
tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, assalaama

' alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wa barakaatuh, Assalaamu
'alainaa wa'alau'ibaadillaahish-shaalihiin (segala penghormatan
untuk Allah, shalat dan kebaikan. Salam atasmu wahai Nabi dan

rahmat Allah serta berkah-Nya, salam kepada kami dan kepada

hamba-hamba Allah yang shalih)' karena sesungguhnya apabila
kalian mengucapkan yang demikian, niscaya telah mencakup semua

hamba Allah yang shalih di langit dan di bumi. Asyhadu anlaa ilaaha
illallaah, wa asyhadu onna mahammadan 'abduhu wa rasuuluhu'
(aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain
Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-

Nya)."

Keterangan Hadits:

(Bab tasyahud akhir) yakni duduk yang terakhir. Ibnu Rasyid
berkata, "Pada hadits yang disebutkan tidak ditemukan keterangan
yang menetapkan kapan perkataan itu diucapkan, akan tetapi yang

demikian itu dapat diambil dari lafazh 
',W 

inf * tty @pabila

salah seorang di antara kalian shalat, maka hendaklah ia

mengucapkan...), karena makna lahiriah lafazh, p $! @pabila

shalat), yakni telah menyempurnakan shalat. Tetapi lafazh ini tidak
dapat dipahami sebagaimana makna sesungguhnya, sebab tasyahud

tidak dilakukan setelah salam. Apabila kalimat ini harus dipahami
dalam makna majaz, maka memahaminya dalam arti bagian akhir
shalat lebih tepat, karena ia lebih dekat kepada makna sesungguhnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan tadi didasarkan pada

pendapat jumhur ulama bahwa salam merupakan bagian dari shalat,

bukan sekedar untuk mengeluarkan dari shalat itu sendiri. Adapun
pendapat yang lebih sesuai dengan sikap Imam Bukhari, bahwasanya

beliau mengisyaratkan akan hal itu kepada apa yang disebutkan pada

sebagian jalur hadits di atas, yaitu menentukan tempat dimana kalimat
tadi diucapkan, seperti yang akan dijelaskan.
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t:p ,tt G? ldohrtu apabila kami shalat) Dalam riwayat Yahya

disebutkan , o,),.at e *i1o io' * 4, g,f r's1 fi (Kami dahulu

apabila bersama Nabi SAW dalam shalat). Sementara dalam riwayat
Abu Daud dari Musaddad -guru Imam Bukhari dalam riwayat ini-

dikatakan, tU, 13! (Apabila kami duduk). Serupa dengannya

diriwayatkan oleh Al Ismaili dari Muhammad bin Khallad, dari
Yahya. Abu Daud meriwayatkan dari Ali bin Mushir, serta Ishaq
dalam Musnad-nya dari Isa bin Yunus, keduanya dari Al A'masy,
sama seperti di atas.

,hb e |{.lr ,uji (kami mengucapkan, "Salam atas

Jibril..."). Riwayat ini disebutkan secara ringkas, kata yang diringkas

tercantum dalam riwayat Yahya, yakni :Y qlt ,rf" i,flt Ui (kami

mengucapkan, "salam kepada Allah dari hamba-hamba-Nya").
Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dari
Yahya.

Abu Daud meriwayatkan dari Musaddad (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini) dengan lafazh, :V E (dari arah hamba-hamba-

Nyo). Begitu pula yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dalam
pembahasan tentang Al Isti'dzan (permohonan izin) melalui jalur
Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy di sebagian besar riwayat. Melalui

lafazhtambahan ini diketahui letak sabda beliau SAW, ptlr ii irr t1

(Sesungguhnya Allah, Dialah As-Salaam). Sementara lafaznya dalam

riwayat Yahya, i#, t^ iilr tf ,i' ,Ja itUt rifi | (Janganlah

kalian mengucapkan "As-Salaamu alallah (salam atas Allah)",
karena sesungguhnya Allah adalah As-Salaam).

i*t :lU ,P 'efut (salam otas fulan dan fulan). Tersebut dalam

riwayat Abdullah bin Numair dari Al A'masy yang dikutip oleh Ibnu
Majah bahwa yang mereka maksudkan adalah malaikat. Lalu dalam

riwayat Al Ismaili dari riwayat Ali bin Mushir disebutkan, {Sil,it ttia

(kami pun menyebut beberapa malaikat). Riwayat serupa ainutit otetr
As-Sarraj dari Muhammad bin Fudhail, dari Al A'masy dengan
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lafazh, iur ,g S zk,#",.ir :f 
triit (Kami menyebut di antara malaikat

yang dikehendaki Allah\.

'*i;SA 6"noleh) Secara lahiriah, beliau SAW berbicara dengan

mereka mengenai hal itu pada saat shalat. Serupa dengannya
disebutkan dalam riwayat Hushain dari Abu Wa'il yang dikutip oleh
Imam Bukhari. Sementara pada bagian akhir kitab shalat disebutkan,

ri'j' ,,;ui pt y a' ,rp U, * (Nabi SAW mendengarnya, maka

beliau bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian... ") dan seterusnya.

Akan tetapi Hafsh bin Ghiyats menjelaskan dalam riwayatnya
bahwa saat beliau SAW berbicara dengan mereka tentang itu adalah

setelah selesai shalat, adapun lafazhnya, y d, * C, J:p:t rlti

y, W JJt *t (Ketika Nabi SAW selesai shalat, beliau

menghadap kepada kami dengan wajahnya...). Dalam riwayat Isa bin

Yunus dikatakan, jd a>&lr U Jidt tlli (Xettka selesai shalat, beliau

bersabda...).

'tfu, * iifr t1 (sesungguhnya Attah, Dialah As-Salaam) Al
Baidhawi berkata secara ringkas, "Beliau SAW mengingkari salam
kepada Allah seraya menjelaskan bahwa yang demikian itu menyalahi
apa yang semestinya diucapkan, karena sesungguhnya setiap salam
dan rahmat itu untuk-Nya dan berasal dari-Nya, Dialah yang memiliki
dan memberikannya."

At-Turabisyti berkata, "Alasan larangan memberi salam kepada
Allah SWT adalah karena Dia merupakan tempat memohon segala
permintaan, lalu bagaimana dimohonkan keselamatan untuk-Nya
sementara Dia adalah tempat memohon dalam segala keadaan."

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya Altah SWT adalah pemilik
salam (keselamatan), maka janganlah kalian mengucapkan salam
kepada Allah, karena salam itu dimulai dari-Nya dan akan kembali
kepada-Nya. Adapun alasan penisbatan kata 'salam' kepada Allah
adalah karena Dia pemilik salam (keselamatan) dari segala

kekurangan. Akan tetapi ada pula kemungkinan alasannya

dikembalikan kepada hamba atas keselamatan yang dimintanya dari
kebinasaan." Sementara An-Nawawi berkata, "Maknanya,
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sesungguhnya salam adalah salah satu daripada nama-nama Allah
SWT, dimana artinya adalah Yang selamat dari kekurangan."

Ibnu Al Anbari berkata, "Beliau SAW memerintahkan mereka
untuk mengarahkan salam (keselamatan) tersebut kepada makhluk,
karena merekalah yang membutuhkan keselamatan, sementara Allah
SWT tidak membutuhkannya".

'Jilt 
i'ni db b$ @pabila salah seorang di antara kalian

shalat, maka hendaklah mengucapkan). Hafsh menjelaskan dalam
riwayatnya tentang tempat mengucapkan kalimat ini, adapun

lafazhnya, :fut e'€'bi',-rJ,- tiy (Apabila salah seorang di antara

kalian duduk dalam shalat). Sementara dalam riwayat Hushain

disebutkan, 1:*ar € €Ai si ti1 (Apabila salah seorang di antara

kamu duduk saat shalat). Adapun dalam riwayat An-Nasa'i melalui

jalur Abu Al Ahwash dari Abdullah disebutkan, e J'e 6 dJU I l5

,;.s; y CHri!'il ,Sui.*trVi /t e)? ;e ri;;'ofi ,,;;st',f
tjp pon"lunya kami tidak tahu apa yang kami ucapkan pada setiap

dua rakaat, dan sesungguhnya Muhammad mengajarkan pembuka-
pembuka kebaikan serta penutup-penutupnya. Beliau bersabda,
"Apabila salah seorang di antara kalian duduk di setiap dua rakaat,
maka ucapkanlah...").

An-Nasa'i meriwayatkan pula melalui jalur Al Aswad dari
. , t t t,

Abdullah, Lu, F Q. 
fj'C (maka katakanlah setiap kali duduk).

Adapun riwayat Khuzaimah dari Al Aswad dari Abdul lah, J'y: o, c

ur;i ,fs t:llalr h7,1d ,&3r et y il' .,l.l.a ittr (Rasuluttah SAW

mengajariku tasyahud pada pertengahan shalat dan di akhirnya).
Lalu Ath-Thahawi memberi tambahan di bagian awalnya melalui jalur

ini, eai uf *t et !o n' l./- l' )"t e q.'$:,3r tt'v1r1gm

menerima tasyahud dari mulut Rasulullah SAW dan beliau
mengaj ariku satu kalimat-s atu kalimat).

Kemudian Imam Bukhari mengutip dalam pembahasan tentang
Al Istidzan (meminta izin) melalui jalur Abu Ma'mar dari Ibnu

Mas'ud, €?4 ts y ; os 2 
't$:,3r *t * iu' & ittt Ji" o1e

TATTIUL BAARI - 673



{F e it'il, (Rasulutlah SAW mengajariku tasyahud sementara

telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya, sebagaimana

beliau mengajari surah dalam Al Qur'an).

Lafazh 'W (hendaklah ia mengucapkan) dijadikan dalil

wajibnya mengucapkan tasyahud, berbeda dengan mereka yang tidak
mewajibkannya seperti Imam Malik. Sebagian ulama ma&hab Maliki
menjawab argumentasi tadi, bahwasanya membaca tasbih pada saat

ruku' dan sujud hukumnya sunah, padahal ia telah diperintahkan

seperti dalam sabda beliau SAW ketika turun ayat tfar e$; fur'#
(Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu Yang Maha Agung), dimana

beliau bersabda, e'h € 6'ii;t (Jadikantah ia pada ruku-ruku

kalian) (Al Hadits), demikian halnya dengan tasyahud.

Al Karmani menanggapi jawaban ini dengan mengatakan bahwa
makna hakiki yang diindikasikan oleh suatu perintah adalah wajib
hukumnya, maka mesti dipahami demikian kecuali terdapat indikasi
bahwa yang dimaksud bukanlah makna yan9 hakiki. Kalau bukan
karena adanya ijma' tentang tidak wajibnya tasbih saat ruku' dan

sujud, niscaya kita akan memahami bahwa perintah untuk
mengucapkan tasbih pada keduanya juga wajib hukumnya. Namun

klaim adanya ijma' mengenai hal itu perlu dicermati, karena Imam
Ahmad mewajibkan tasbih pada ruku' dan sujud serta mewajibkan
pula tasyahud pertama. Dalam hal ini riwayat Abu Al Ahwash

terdahulu serta riwayat lainnya memperkuat pendapat beliau. Dalam
riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan keterangan tegas yang menyatakan

bahwa tasyahud adalah fardhu. Keterangan ini terdapat dalam riwayat

Ad-Daruquthni dan selainnya dengan sanad shahih melalui jalur

Alqamah dari Ibnu Mas'ud, li5r qe e*-'ot F i'F 6 4$ I (?
(Dahulunya kami tidak tahu apa yang mesti kami ucapkan, sebelum di

fardhukan tasyahud kepada kami).

'oV, @egala penghormaran) Maknanya adalah kesejahteraan,

kekekalan, keagungan, keselamatan dari penyakit dan kekurangan,

atau raja.

Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "lafazh'tahiyat' bukanlah raja

itu sendiri, akan tetapi ia adalah kalimat penghormatan terhadap taja".
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Ibnu Qutaibah berkata, "Sesungguhnya yang diberi penghormatan
hanyalah raja tertentu, dan bagi setiap raja ada 'tahiyat'
(penghormatan) tersendiri. Oleh sebab itu, dalam lafazh tasyahud
diungkapkan dengan bentuk jamak (plural). Maka maknanya adalah,
segala tahiyat (penghormatan) yang biasa mereka haturkan kepada
pararaja, semuanya adalah milik Allah SWT."

Al Khaththabi dan Al Baghawi berkata, "Tidak ada pada tahiyat
mereka sesuatu yang pantas dijadikan sebagai pujian kepada Allah.
Oleh karena itu,lafazh-lafazhnya tidak dijelaskan, lalu digunakan di
antaranya makna pengagungan." Beliau bersabda, "Ucapkanlah 'at-

tahiyaatu lillah", yakni segala jenis keagungan adalah bagi Allah-"
Sementara Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Ada kemungkinan lafazh
tahiyat mencakup semua makna yang tersebut di atas, namun apabila
di sini diartikan 'salaam' (keselamatan) maka lebih serasi."

orjL\q ghalat-shalat) Dikatakan bahwa maksudnya adalah

shalat lima waktu, atau apa-apa yang lebih luas daripada itu yang
mencakup fardhu dan sunah di setiap syariat. Pendapat lain
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seluruh ibadah, doa-doa,
atau rahmat. Sebagian lagi mengatakan, maksud "tahiyat" adalah
ibadah-ibadah yang bersifat qauliyah (perkataan) dan "shalawaat"
adalah ibadah-ibadah yang bersifat fi'liyah (perbuatan), sedangkan
"thayyibaat" adalah sedekah dalam bentuk harta.

b&r: (kebaikan-kebaikan) Yakni segala perkataan yang baik

serta pantas untuk dijadikan pujian kepada Allah SWT, bukan sesuatu
yang tidak sesuai dengan sifat-sifat-Nya di antara penghormatan yang
biasa dihaturkan kepada para raja. Pendapat lain mengatakan bahwa
"tahiyaat" adalah dzikir kepada Allah. Sebagian lagi mengatakan,
"tahiyat" adalah perkataan-perkataan yang baik seperti doa dan pujian.
Lalu sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah amal-amal
shalih, dan ini lebih luas cakupannya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apabila 'tahiyat' diartikan 'salam'
maka maknanya adalah; segala penghormatan untuk mengagungkan
para raja senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT. Sedangkan bila
diartikan 'kekal', maka tidak diragukan lagi bahwa ini khusus bagi
Allah SAW. Demikian pula halnya jika diartikan raja yang hakiki
serta keagungan yang sempurna. Apabila 'shalat' diartikan shalat yang
kita kenal atau jenis dari shalat itu, maka maknanya adalah; shalat-
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shalat itu wajib ditujukan kepada Allah SWT, tidak boleh diarahkan
kepada selain-Nya. Sedangkan apabila diartikan 'rahmat' maka makna
lafazh'bagi Allah' adalah yang mengaruniakannya, sebab rahmat
yang sempurna hanya milik Allah dan diberikan kepada siapa yang
dikehendaki-Nya. Namun apabila kata tersebut diartikan 'doa' maka

konteksnya cukup jelas. Adapun lafazh 'thayyibaat' ditafsirkan
dengan beberapa pendapat. Namun barangkali jika ditafsirkan dengan
makna yang luas itu akan lebih tepat, sehingga mencakup perbuatan,

perkataan dan sifat; dan yang baik di antaranya adalah yang sempuma
dan tidak ada kekurangan."

Al Qurthubi mengatakan bahwa lafazh n (bagi Altah)

mengingatkan akan keikhlasan dalam beribadah, yakni yang demikian
tidak dilakukan kecuali untuk Allah. Ada pula kemungkinan yang

dimaksud adalah pengakuan bahwa raja diraja serta segala yang

disebutkan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

4t 6 * i#t (salam atasmu wahai Nabi). An-Nawawi

mengatakan, bahwa "salam" di tempat ini dan yang sesudahnya boleh
dibaca "As-Salaam" dan boleh pula di baca "Salam", namun yang

lebih utama adalah dibaca "As-Salaam", karena demikian yang

terdapat dalam riwayat Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ditemukan pada salah satu pun

di antara jalur-jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud suatu nukilan
bahwa lafazh tersebut dibaca "Salam". Hanya saja perbedaan yang

terjadi terdapat dalam hadits lbnu Abbas merupakan riwayat tunggal
Imam Muslim (yakni tidak turut dinukil oleh lmam Bukhari- penerj.).

Ath-Thaibi mengatakan bahwa, makna # i^l'lJrt (keselamatan

untukmu\, yakni salam yang ditujukan kepada para rasul dan para nabi

semuanya untukmu wahai Nabi SAW. Demikian pula salam yang

dikenal oleh setiap orang dan salam yang diucapkan oleh siapapun,

baik ditujukan kepadamu maupun kepadaku. Ada pula kemungkinan
yang dimaksud dengan "salam" di sini, adalah salam yang disebutkan

dalam firman-Nya dalam surah An-Naml ayat 59 yag berbunyi, i)l.,i

4lr>r i!, ::9 ;i lOon salam atas hamba-hamba-Nya yang

terpilih).
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Al Baidhawi mengatakan bahwa beliau SAW mengajari mereka
agar menyebut Nabi SAW semata, karena kemuliaannya serta
kelebihan haknya atas mereka. Kemudian mereka diajari agar
mengkhususkan salam terlebih dahulu kepada diri mereka sendiri,
karena perhatian terhadapnya harus lebih besar. Kemudian mereka
diperintahkan untuk memperluas salam kepada orang-orang yang
shalih, sebagai pemberitahuan darinya bahwa doa untuk orang-orang
mukmin harus mencakup mereka seluruhnya.

ArTurabisyti mengatakan bahwa "Salam" bermakna salaamah
(selamat), dan ia merupakan salah satu dari nama Allah, yang berarti
selamat dari segala cacat, penyakit, kekurangan dan kerusakan.

Adapun makna perkataan # ifrt (salam untukmu), yakni doa.

Artinya, engkau selamat dari hal-hal yang tidak disukai. Dikatakan
pula maknanya adalah; nama "As-Salaam' adalah untukmu, seakan ia
diberkati dengan nama Allah Ta'ala.

Apabila dikatakan, bagaimana lafazh ini disyariatkan sementara
ia merupakan pembicaraan dengan manusia, dan hal ini dilarang untuk
dilakukan dalam shalat?

Jawabannya, sesungguhnya hal itu khusus bagi Nabi SAW.
Apabila dikatakan apa hikmah berpindahnya konteks pembicaraan

dari orang ketiga kepada orang kedua pada lafazh Ut 6 |tlll
(atasmu wahai Nabi), padahal lafazh untuk orang ketiga adalah yang

sesuai dengan konteks kalimat, seperti dikatakan, 
"1 

4e il'lt
(salam atas Nabi). Dengan demikian, terjadi perpindahan dari
"tahiyat" (penghormatan) terhadap Allah kepada tahiyat terhadap
Nabi, lalu terhadap diri sendiri kemudian terhadap orang-orang shalih.

Persoalan ini dijawab oleh Ath-Thaibi yang kesimpulannya,
"Kita mengikuti lafazh Rasulullah SAW sebagaimana yang
diajarkannya kepada para sahabat. Ada pula kemungkinan dijawab
menurut metode golongan ma'rifat, yaitu, 'Sesungguhnya orang-orang
shalat ketika membuka pintu gaib dengan tahiyat (penghormatan),
maka diizinkan kepada mereka untuk memasuki daerah Dzat yang
hidup dan tidak pernah mati, lalu mereka pun bahagia dengan sebab
munajat kepada-Nya. Maka, diingatkan kepada mereka bahwa yang
demikian itu tercapai atas perantaraan Nabi pembawa rahmat serta
keberkahannya dan sikap mengikutinya. Lalu mereka berpaling,
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ternyata sang kekasih berada di daerah sang kekasih, dan spontan

mereka mengucapkan KV" !, 
'*;i 

Ut 6 Ar" il'Ur (salam,

rahmat Allah dan berkah-Nya atasmu, wahai Nabi)'." Demikian
perkataan Ath-Thaibi.

Dalam sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud, telah
disebutkan keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan antara

tahiyat (penghormatan) yang diucapkan pada zaman Nabi SAW dan

sesudahnya, yang mana pada zaman Nabi SAW menggunakan lafazh

untuk orang kedua (LJr 6 ''il}b iitll'), sedangkan pada masa

sesudahnya menggunakan lafazh untuk orang ketiga (4, * flU.lr;.
Keterangan ini membatalkan semua kemungkinan yang telah

dikemukakan. Pada pembahasan tentang Al Isti'dzan dalam Shahih
Bukhari melalui jalur Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud, setelah

menuturkan hadits tentang tasyahud, dia berkata, liii ,qr.ilb i't^',
4, * f- eygJr ,rii ?i (Sementara beliau SAW masih berada di

antara kami, dan setelah beliau walbt maka kami mengucapkan as'
salaamu yakni 'alannabiy [salam, yakni atas NabiJ). Lalu riwayat ini
dinukil oleh Abu Awanah dalam Shahih-nya, As-Sarraj, Al Jauzaqi,

Abu Nu'aim Al Ashbahani, dan Al Baihaqi melalui berbagai jalur
hingga Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari dalam hadits ini) dengan

lafazh, d, * if.lr 'riii 
'"ri t:Jt (Ketika beliau telah wafat, maka

kami mengucapkan "As-Salaamu alannabiy"') tanpa mencantumkan
lafazh "yakni". Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin
Abi Syaibah dari Abu Nu'aim.

As-Subki berkata dalam kitab Syarh Al Minhai, setelah

menyebutkan riwayat yang hanya dinukil dari Abu Awanah, "Apabila
hal ini benar-benar dinukil dari para sahabat, maka mengucapkan

*V il,L:r setelah beliau wafat adalah tidak wajib, bahkan hendaknya

dikatakan 4, * i>t1Jr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu telah terbukti kebenarannya,

dan saya telah menemukan riwayat pendukung yang cukup akurat'

Riwayat yang dimaksud adalah; Abdurrazzaq berkata, Ibnu Juraij

telah mengabarkan kepada kami Atha', telah mengabarkan kepadaku

bahwa para sahabat biasa mengucapkan saat Nabi SAW masih hidup
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pr 6 |* pfur. Tetapi ketika beliau telah wafat, mereka

mengucapkan'Cr 
"'1, 

iflt Sanad riwayat ini shahih.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur melalui
jalur Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya bahwa
Nabi SAW mengajari mereka tasyahud, lalu beliau menyebutkannya.

Maka Ibnu Abbas berkata, b og !l H' 6 |* i<l3t Jf & qt
(Hanya saja kami mengucapkan "As-Salaamu alaika alryuhannabiy"
ketika beliau SAW hidup). Ibnu Mas'ud menjawab, "Demikianlah
yang diajarkan oleh beliau SAW kepada kami dan seperti itu pula
yang kami ketahui." Secara lahiriah Ibnu Abbas mengucapkannya
sebagai suatu bahan pertimbangan, sementara Ibnu Mas'ud tidak
menerimanya. Akan tetapi riwayat Abu Ma'mar jauh lebih akurat,
sebab Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari bapaknya. Di
samping itu, sanadnya lemah.

Jika dikatakan mengapa dalam kalimat "tahiyat" tidak
menggunakan sifat kerasulan tapi menggunakan sifat kenabian,
padahal sifat kerasulan jauh lebih umum ditinjau dari hak manusia?
Sebagian ulama menjawab bahwa hikmahnya adalah untuk
mengumpulkan bagi beliau SAW dua sifat, karena pada akhir
tasyahud disebutkan sifat kerasulan, meski pada dasamya seorang
Rasul dari jenis manusia adalah sebagai nabi, akan tetapi
menyebutkan keduanya secara transparan jauh lebih berkesan. Lalu
dikatakan, hikmah disebutkannya sifat kenabian lebih dulu, karena
demikian yang terdapat dalam kenyataan, dimana Allah SWT

menurunkan firman-Nya dalam surah Al 'Alaq ayat l, el.; Vurll.
(Bacalah dengan nama Tuhanmu) sebelum menurunkan firman-Nya

dalam surah Al Muddatstsir ayat 22 yangberbunyi, ,$ p ';tli, 6 U

(Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah dan beri
peringatan). lYall ahu a' lam.

U}i lyllt galam atas kami) Hal ini dijadikan dalil disukainya

memulai untuk diri sendiri dalam berdoa. Imam Tirmidzi
meriwayatkan -seraya men-shahih-kannya- dari hadits Ubay bin
Ka'ab bahwa Rasulullah SAW apabila mengingat seseorang maka
beliau mendoakannya dengan memulai untuk dirinya sendiri. Begitu
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juga perkataan Nuh dan Ibrahim AS seperti yang terdapat dalam Al
Qur'an.

,#il, It :9 (hamba-hamba Allah yang shalih) Perkataan

yang masyhur mengenai tafsiran kata "shalih" adalah orang yang
menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, baik berhubungan
dengan hak-hak Allah maupun hak-hak para hamba-Nya. Tingkatan
orang yang shalih itu berbeda-beda. At-Tirmidzi dan Al Hakim
berkata, "Barangsiapa yang ingin mendapatkan salam yang diucapkan
oleh makhluk saat shalat, maka hendaklah ia menjadi seorang hamba
yang shalih, sebab bila tidak demikian ia tidak mendapatkan

keutamaan yang agung tersebut." Sementara Al Fakihani berkata,
"sepantasnya bagi orang yang shalat menghadirkan dalam pikirannya
-pada saat mengucapkan kalimat ini- seluruh nabi, malaikat dan

orang-orang mukmin." Yakni, agar terjadi kesesuaian lafazh dengan
tujuan.

6iili ,i\ 6y (knrena sesungguhnya apabila kamu mengucap-

kannya) Yakni kalimat $.Ut lt :9 Jlt @o" kepada hamba-

hamba Allah yang shalih). Ini adalah kalimat yang disisipkan antara
lafazh "shaalihiin" dengan lafazh"asyhadu..." dan seterusnya. hanya

saja kalimat ini didahulukan untuk memberi perhatian yang lebih
besar kepadanya, karena beliau telah mengingkari perbuatan mereka
yang menyebut-nyebut para malaikat satu persatu, dimana perbuatan

ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengucapkan salam

terhadap seluruh malaikat. Maka, beliau SAW mengajari mereka suatu

tafazh yang mencakup seluruh malaikat serta para nabi, rasul, orang-
orang shiddiq maupun selain mereka. Ini merupakaniawami' al kalim
(kata-kata singkat namun penuh makna) yang diberikan ke-pada Nabi

SAW. Inilah isyarat perkataan lbnu Mas'ud, f, e,i nli t:tb; b1

atfli (Sesungguhnya Muhammad mengai arkan pembuka-pembuka

kebaikan dan penutup-penutupnya) seperti terdahulu. Lalu dalam
sebagian jalur periwayatannya disebutkan lafazh tasyahud secara

berurutan, seraya mengakhirkan kalimat di atas. Hal itu berasal dari

sikap perawi, sebagaimana akan disebutkan di bagian akhir penjelasan

tentang shalat.
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*:\r::At e(di langit dan di bumi) Dalam riwayar Musaddad

dari Yahya disebutkan, ,f s\rs :At 
',i. '1i (atau yang berada di

antara langit dan bumi). Keraguan tersebut berasal dari Musaddad,
karena para perawi yang lain telah menukil pula hadits tersebut dari

Yahya dengan lafazh, ,-e:\ts *r;)t Spt Qtenghuni langit dan bumi),

yang diriwayatkan Al Ismaili dan selainnya.

iijr ll { I oi ta:ai laku bersal<si bahwa tidak ada sembahan

yang sebenarnya selain Allah) Ibnu Abi Syaibah memberi tambahan

dalam riwayatnya dari Abu Ubaidah, dari bapaknya,'i !ii', 'l 'o.rlt

(semata, tidak ada sekutu bagi-Nya), tapi sanad riwayat ini lemah.
Akan tetapi tambahan ini tercantum dalam hadits Abu Musa yang
dikutip oleh Imam Muslim, serta dalam hadits Aisyah yang dinukil
melalui jalur mauquf dalam kitab Al Muwaththa'. Demikian juga
terdapat dalam hadits lbnu Umar yang dikutip oleh Ad-Daruquthni,
hanya saja sanadnya lemah. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur

lain yang shahih dari Ibnu Umar tentang tasyahud; ilJt )l iJ1 I iri iri:i,

lbnu Umar berkata, "Aku tambahkan padanya 'i U-;'t 'o:;Lt.'Secara

lahiriah riwayat ini ma.uquf.
't! 

t.. tJo. .a t'ii*jj'o';+ r3b) oi'r43ij (dan aku bersalcsi bahwa Muhammad

adalah hamba. tian utusan-Nyo) Tidak ada perbedaan pada jalur-jalur
periwayatan hadits dari Ibnu Mas'ud tentang lafazh ini, demikian juga
dalam hadits Abu Musa dan lbnu Umar serta Aisyah. Begitu juga
dalam riwayat Jabir serta lbnu lrz-Zubair yang dikutip oleh Ath-
Thahawi dan selainnya.

Abdurtazzaq meriwayatkan dari Atha', dia berkata, & 4t q.

* iui ,a'*i l';t r:*,1'ol 't4li't ,:h', 1,6 s1'$:zxr *- *i gt ht

i''r't i'r&. ;Ji 't',-") o';i'oi ,p ,* * S ,i>tlsr1 i:rit' 1 Ketika

Nabi SAW sedang mengajari tasyahud, tibaliba seorang laki-laki
berkata, "Asyhadu anna muhammadan rasuuluhu wa'abduhu (aku

bersal<si bahwa Muhammad adalah Rasul dan hamba-Nya)." Maka
beliau SAW bersobda, "Aku telah menjadi seorqng hamba sebelum
menjadi seorang Rasul, katakanlah, 'abduhu warasuuluhu (hamba
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dan utusan-Nya)'." para perawi hadits ini shahih, hanya saja jalurnya

mursal (tidak menyebut perawi yang menerima dari Nabi SAW).

Lalu dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim dan para penulis kitab Sunan, lt l'rtt t:;L;"i'oi !431ldan aku

bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah). Di antara perawi ada

yang tidak menyebutkan lafazh iati laku bersaksi). Ibnu Majah

meriwayatkannya pula, sama seperti lafazh Ibnu Mas'ud. At-Tirmidzi
berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud telah diriwayatkan melalui beberapa
jalur, dan ia merupakan hadits paling shahih sehubungan dengan

masalah tasyahud, serta menjadi patokan dalam beramal menurut
kebanyakan ulama di kalangan sahabat serta generasi sesudah

mereka." Beliau juga mengatakan, bahwa Imam Syaf i berpendapat

sebagaimana kandungan hadits Ibnu Abbas dalam hal tasyahud.

Ketika Al Bazzar ditanya tentang hadits paling shahih mengenai

tasyahud, beliau berkata, "Menurut pendapatku adalah hadits Ibnu
Mas'ud." Beliau meriwayatkan dari dua puluh jalur lebih, seraya

menyebutkan lafazh sebagian besar daripada jalur-jalur tersebut. Lalu
beliau berkata, "Aku tidak mengetahui hadits mengenai tasyahud yang

lebih akurat, lebih shahih sanadnya serta lebih masyhur daripada
hadits ini."

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal itu.

Di antara mereka yang menyebutkannya dengan tegas adalah Al
Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Termasuk faktor yang

mengunggulkannya adalah, hadits ini disepakati berbeda dengan

hadits lainnya. Para perawi hadits yang dimaksud (dari Ibnu Mas'ud)
adalah perawi-perawi tsiqah (terpercaya), mereka tidak berbeda dalam

lafazh-lafazhnya; berbeda dengan hadits lain tentang tasyahud. Di
samping itu, hadits ini diterima langsung oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi
SAW dalam bentuk pengajaran. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui

jalur Al Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, 'tt::3r blt;ft

us ;cit *i rY"j io n' & l' {ri C t' @ku menerima

tasyahud langsung dari mulut Rasulullah SAW, dan beliau

mendiktekan kepadaku satu kata'satu kata).

Dalam riwayat Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud telah disebutkan,

^35 
',; {:'tbilt Pi * io' .-p ), l'y: 4y* 6o'"tuttah SAtr
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mengajariku tasyahud, sementara telapak tanganku berada di antara
kedua telapak tangannya). Ibnu Abi Syaibah dan selainnya mengutip
riwayat dari Jami'bin Abu Rasyid, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud,

dia berkata, qir'itt d,J!i"- G :'i:;3t Sai y b, e lt ;', *
fiyf' (Biasanya Rasulullah SAW mengajari kami tasyahud,

sebagaimana mengajari kami surah dalam Al Qur'an). Lafazh serupa
diriwayatkan pula oleh Abu Sa'id Al Khudri seperti dikutip oleh Ath-
Thahawi. Akan tetapi lafazh terakhir ini telah disebutkan yang serupa
dengannya dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim, yang sekaligus mendukung riwayat yang mencantumkan
huruf waw di antara lafazh "shalawaat" dan "thayyibaat"

@6rl 'c.'r.i2[q. Konsekuensinya kedua lafazh tadi memiliki

perbedaan, dan lafazh "thayyibaat" merupakan kata yang berdiri
sendiri. Berbeda apabila huruf "waw" tidak dicantumkan, dimana
lafazh "thayyibaat" menjadi kata sifat bagi lafazh "shalawaat".
Adanya pengulangan pujian pada kalimat pertama tentu lebih
mengunggulkannya dibanding kalimat kedua, meskipun dikatakan
bahwa huruf waw juga tersirat pada kalimat kedua. Keunggulan
riwayat Ibnu Mas'ud dapat ditinjau pula dari sisi penyampaiannya
dalam bentuk perintah, berbeda dengan hadits lain yang hanya bersifat
berita semata. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ibnu
Mas'ud bahwa Rasulullah SAW mengajari mereka bertasyahud serta
memerintahkan untuk mengajarkannya kepada orang lain, hal ini
merupakan bukti keistimewaannya dibanding orang lain.

Imam Syaf i berkata setelah menukil hadits Ibnu Abbas, "Saya
melihat banyak hadits yang menjelaskan tentang tasyahud, dan

[hadits] yang ini lebih saya sukai karena lebih lengkap." Lalu beliau
berkata di tempat lain setelah ditanya alasan memilih hadits Ibnu
Abbas, "Saya melihatnya lebih luas dan akurat berasal dari lbnu
Abbas, maka menurut saya hadits ini lebih lengkap dan memiliki
lafazh yang lebih banyak dibandingkan yang lain, namun saya

memilihnya tanpa menyalahkan orang yang memilih tasyahud lain
yang juga sah berasal dari Rasulullah SAW.'

Sebagian ulama mengunggulkan hadits Ibnu Abbas dengan
alasan bahwa ia sesuai lafazh dalam Al Qur'an, yakni firman-Nya
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dalam surah An-Nuur ayat 61, & z?:$ n' y 'qA 
Qtenghormatan

dari sisi Allah, berkah dan baik).

Adapun sikap sebagian orang yang lebih mengedepankan hadits
Ibnu Abbas dengan alasan beliau termasuk sahabat sehingga lebih
akurat dalam menukil riwayat, atau ia lebih paham apa yang
diriwayatkannya, atau karena sanad haditsnya terdiri dari orang-orang
Hijaz sementara sanad hadits Ibnu Mas'ud terdiri dari orang-orang
Kufah, sungguh bukan alasan yang tidak ada nilainya bagi mereka
yang bersikap obyektif. Hanya saja mungkin dikatakan bahwa

tambahan yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas, yaitu Lrtiir;lir

(Yang penuh berkah), tidaklah bertentangan dengan riwayat Ibnu
Mas'ud. Adapun salah satu faktor yang mengunggulkan hadits Ibnu
Abbas adalah, ia lebih akhir menerima dari Nabi SAW.

Sementara itu Imam Malik dan para pengikutnya memilih
tasyahud dalam riwayat Umar, dengan alasan bahwa Umar
mengajarkan tasyahud tersebut kepada manusia saat berada di atas
mimbar. Lalu tidak seorang pun yang mengingkarinya, maka dengan
demikian dianggap sebagai ,jma'. Lafazh tasyahud ini hampir sama
dengan tasyahud dalam riwayat Ibnu Abbas, hanya saja dikatakan

orlTr sebagai ganti kata ok 1,$, seakan keduanya mempunyai

makna yang hampir sama. Akan tetapi dinukil dari Imam Syaf i
tambahan lafazh lrr !! pada awal tasyahud, danlafazh ini terdapat

dalam riwayat Umar yang disinggung di atas. Hanya saja melalui jalur
Hisyam bin Urwah dari bapaknya, bukan dari jalur Az-Zuhri dari
Urwah yang diriwayatkan oleh Malik. Riwayat Umar dengan
tambahan lafazh tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Sa'id bin
Manshur serta selain keduanya, dan dikategorikan sebagai hadits
shahih oleh Al Hakim, meski jalurnya mauquf. Tercantum pula dalam
kitab Al Muwaththa' dari Ibnu Umar dengan jalur mauquf

Lafazh serupa disebutkan juga dalam hadits Jabir dengan jalur
marfu'(sampai kepada Nabi SAW), namun hanya dinukil oleh Aiman
bin Nabil dari Abu Zlbair. Sementara para pakar hadits -lmam
Bukhari dan selainnya- telah memvonis bahwa ia melakukan
kekeliruan pada sanad hadits tersebut, dan yang benar adalah riwayat
Abu Az-Zlbair dari Thawus dan selainnya dari Ibnu Abbas.
Ringkasnya akurasi lafazh tambahan tersebut tidak dapat dibuktikan.
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Sementara Imam Al Baihaqi memberinya judul "Orang yang
Menyukai atau Memperbolehkan Mengucapkan Basmalah Sebelum
Tahiyat". Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i,
namun dianggap lemah.

Faktor yang mengindikasikan bahwa tambahan tersebut tidak
dapat dijadikan pegangan, adalah apa yang telah disebutkan dalam
hadits Abu Musa yang dinukil melalui jalur marfu'tentang tasyahud,

! o$t ,^1!'J':i';*fi i'ni'ta q (Apabita satah seorans di antara

kalian telah duduk, maka jadikanlah awal daripada perkataannya
adalah "At-Tahiyyaatu lillah"). Demikianlah Abdurrazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah. Lalu Imam Muslim juga
telah menukilnya melalui sanad Abdunazzaq. Ibnu Mas'ud dan Ibnu
Abbas serta selain keduanya mengingkari mereka yang menambahkan

l' ga dalam tasyahud. (Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan selainnya).

Sesungguhnya perbedaan ini hanya dalam menentukan mana
yang lebih utama. Hal ini telah diasumsikan oleh perkataan Imarn
Syafi'i. Sejumlah ulama menukil adanya kesepakatan yang
membolehkan mengucapkan tasyahud mana saja, selama terbukti
akurat berasal dari Nabi SAW. Akan tetapi perkataan Ath-Thahawi
mensinyalir bahwa sebagian ulama berpendapat wajib mengucapkan
tasyahud yang dinukil dari Umar. Lalu sejumlah ulama hadits dalam
madzhab Syaf i seperti Ibnu Al Mundzir memilih tasyahud Ibnu
Mas'ud, sementara sebagian lagi seperti Ibnu Khuzaimah cenderung
mengatakan tidak ada kelebihan antara satu tasyahud dengan yang
lainnya.

Telah dibicarakan pula pendapat dari ulama madzhab Maliki
bahwa tasyahud itu tidak wajib secara mutlak, sedangkan yang
terkenal dalam madzhab Hanafi bahwa hukum tasyahud adalah wajib
bukan fardhu, berbeda dengan apa yang dinukil dari mereka dalam
kitab-kitab para ulama yang tidak sependapat dengan mereka.

lmam Syaf i berpendapat bahwa hukum tasyahud adalah
fardhu. Akan tetapi beliau mengatakan, apabila seseorang saat

tasyahud tidak melebihkan dari perkataannya 6 |* l>A.i ,l AVt
. 

"3t 
(Segala penghormatan bagi Attah, salam atasmu wahai

nabi...) dan seterusnya, maka saya menganggapnya makruh, namun
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tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi shalatnya. Inilah
pemyataan beliau dalam kitab Al Umm.

Penulis kitab Ar-Raudhah berkata, "Adapun mengenai batas
minimal tasyahud, maka pernyataan tekstual Imam Syaf i serta
kebanyakan murid beliau adalah..." Beliau menyebutkan seperti di

atas, akan tetapi dikatakan, !, Jnj t:r1; bb (Dan bahwasanya

Muhammad Rasulullaft). Beliau (penulis kitab Ar-Raudhah) berkata

pula, "Ibnu Kuii dan Ash-Shaidalani menukil, keduanya berkata, d)f3

:t J'14j t:rbl Ll (Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah

Rasulullah). Hanya saja lafazh KV"tidak dicantumkan."

Timbul pertanyaan sehubungan dengan pendapat yang

membolehkan menghilangkan lafazh b(j{A dari tasyahud, padahal

lafazh ini tercantum pada semua riwayat yang shahift, demikian pula

dengan lafazh U(il'. Padahal sejumlah ulama madzhab Syaf i telah

menegaskan bahwa minimal ucapan tasyahud harus mencakup semua
lafazh yang telah terbukti tercantum pada semua riwayat. Lalu
sebagian ulama mencoba memberi penjelasan, bahwa alasan yang
membolehkan untuk menghilangkan lafazh tadi adalah keberadaan
keduanya sebagai dua sifat yang sama, sebagaimana makna lahiriah
dari konteks riwayat Ibnu Abbas. Akan tetapi penjelasan ini disanggah
oleh pembahasan terdahulu mengenai adanya kata sambung'waw'
(dan) di antara keduanya, yang mengindikasikan perbedaan kedua
lafazh tersebut.

Pelaiaran vang daoat diambil

Al Qaffal berkata dalam fatwanya, "Meninggalkan shalat dapat
memberi dampak tidak baik bagi seluruh kaum muslimin, karena
seorang yang shalat mengucapkan 'Ya Allah, ampunilah aku dan
kaum mukminin yang laki-laki dan kaum mukminin yang
perempuan'. Demikian pula menjadi keharusan baginya saat tasyahud

untuk mengucapkan, ;pUl' i' :q ,Pt W 7:d)r lsalam atas kami

dan atas para hamba Allah yang shalih). Maka orang yang tidak
shalat tidak memenuhi khidmat terhadap Allah, Rasul-Nya, dan
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dirinya, serta seluruh kaum muslimin. Oleh sebab itu, sangat besarlah
kemaksiatan akibat meninggalkan shalat." Dari sini Imam As-Subki
menarik kesimpulan, bahwa dalam shalat terdapat hak bagi para
hamba bersama hak Allah SWT. Orang yang meninggalkan shalat
berarti telah mengabaikan hak seluruh kaum mukminin, baik yang
terdahulu maupun yang akan datang hingga hari kiamat, karena ia

wajib mengatakan dalam shalat, 4,U, lt :9 &t W id)t (salam

atas kami dan atas para hamba Allah yang shalih).

Catatan

Khalaf menyebutkan dalam kitab Al Athraf, bahwa pada
sebagian naskah Shahih Bukhari setelah tasyahud pada bab di atas
diiringi dengan riwayat Abu Nu'aim; Qabishah telah menceritakan
kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Al
A'masy, Manshur dan Hammad dari Abu Wa'il. Demikian yang
ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al Mustakhraj, beliau
menukilnya melalui jalur Abu Nu'aim dari Al A'masy, serta melalui
jalur Abdurrzzaq dari Sufyan. Kemudian Khalaf meriwayatkan pula
melalui jalur Abu Nu'aim dari Yusuf bin Sulaiman, seraya berkata,
"[mam Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'aim, menurut
pandanganku." Demikian yang ditegaskan oleh Al Mizzi dalam kitab
Al Athraf, namun saya tidak menemukan hal itu pada satu pun di
antara riwayat-riwayat yang sampai kepada kami, baik melalui jalur
Qabishah maupun dari jalur Abu Nu'aim dari Saif. Hanya saja riwayat
yang dimaksud tercantum dalam pembahasan tentang Al Isti'dzan
(meminta izin) melalui Abu Nu'aim dengan sanad seperti di atas,
wallahu a'lam-

149. Doa Sebelum Salam
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832. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah -istri Nabi SAW-

bahwa beliau mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah
SAW biasa berdoa saat shalat, 'Allahumma innii a'uudzu bika min
adzaabil qabr, wa a'uudzu bika min Jitnatil masiih Ad-Dajjal. lila
a'uudzu bika min titnatil mahyaa wa fttnatil mamaat. Allahumma
innii a'uudzu bika minal ma'tsami wal maghram (Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, aku
berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Dajjal, dan aku
berlindung kepada-Mu dari fitnah orang yang hidup dan fitnah orang
yang mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari
dosa dan utang)'. Seseorang berkata kepada beliau, 'Alangkah
seringnya engkau berlindung dari utang'. Beliau bersabda,
'Sesungguhnya seseorang apabila berutang, ia berbicara lalu
berdusta, berjanji lalu mengingkari (janjinya)' ."

W iut
I otq*)t fs

t c l.ct ..o 7

U';;.p jrt :Ju

ilt & ,JJr'Jr:

. t i o.!.
,.r, aijLe dl a)l9JJ''

*jyi* ,
. .C /9 2

J J-r:-.r9. 'Uu
t.
9r*g

.Jtitr a3

833. Dari Az-Zuhri, dia berkata, "lJrwah telah mengabarkan

kepadaku bahwa Aisyah RA berkata, 'Aku mendengar Rasulullah
SAW berlindung dalam shalatnya dari fitnah Dajjal'."
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€:')t '''''at Ui 'l:Y vi*''t'
834. Dari Abu Bakar Ash-Shiddrq RA bahwasanya ia berkata

kepada Rasulullah SAW, "Ajarilah aku doa yang aku ucapkan dalam

shalatku." Beliau bersabda, "Katakanlah 'Allahumma innii zhalamtu
nafsii zhulman katsiiran, walaa yaghiirudz-dzunuuba illaa anta,

faghlirlii maghJiratan min indika, warhamnii innaka antal
ghafuururuahiim (Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku
dengan kezhaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang

mengampuni dosa selain Engkau, ampunilah aku dengan ampunan

dari-Mu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang)'."

Keterangan Hadits:

(Bab doa sebelum salam), yakni setelah tasyahud. Inilah yang

pertama dipahami dari urutan pembahasan Imam Bukhari. Akan tetapi

lafazh|fut e p:S- og (biasa berdoa dalam shalat) tidak dibatasi

dengan sesudah tasyahud. Al Karmani menjawab persoalan tersebut,

"Yang demikian inr ditinjau dari sisi bahwa setiap tempat mempunyai

dzikir tertentu, maka menjadi keharusan bahwa tempat doa ini adalah

setelah selesai dari semua itu". Tapi apa yang dikatakannya perlu

dicermati, sebab keharusan yang dikatakannya tidak hanya setelah

tasyahud karena adanya perintah untuk berdoa saat sujud.

Sebagaimana halnya sujud memiliki dzikir tertentu, namun demikian

tetap diperintahkan untuk berdoa. Demikian pula duduk di akhir shalat

memiliki &ikir tertentu, namun tetap diperintahkan untuk

mengucapkan doa di atas setelah tasyahud. Selain itu, sesungguhnya

ini hanyalah urutan pembahasan dari Imam Bukhari. Untuk itu, perlu

ditanyakan tentang dalil atas sikapnya yang mengkhususkan dzikir di

atas selesai tasyahud. Apabila kita berlepas dari susunan pembahasan

beliau, tidak akan kita temukan pertentangan antara hadits dan judul
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bab, sebab waktu "sebelum salam" berlaku untuk semua rukun.
Demikianlah yang ditegaskan oleh Ibnu Al Manayyar serta disinyalir
oleh An-Nawawi, dan perkataannya akan saya sebutkan di akhir bab.

Ibnu Daqiq Al Id ketika membahas hadis Abu Bakar -yakni
hadits kedua di bab ini- dan berkata, "Hal ini berkonsekuensi adanya
perintah mengucapkan doa tersebut [dalam hadits] dalam shalat tanpa
menentukan tempatnya [waktunya]. Barangkali lebih tepat diucapkan
pada salah satu dari dua tempat; sujud atau tasyahud, karena pada
keduanya telah diperintahkan untuk berdoa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurutku Imam Bukhari
mensinyalir keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur
periwayatan hadits tersebut, yaitu disebutkannya ketentuan tempat
mengucapkan doa di atas. Dalam sebagian jalur periwayatan hadits

Ibnu Mas'ud setelah menyebutkan tentang tasyahud dikatakan, "j

ie V oVit$t n fi. lXemudian hendaklah ia memilih doa yang

disukainy a), dan pembahasannya akan diterangkan kemudian.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Abdullah bin
Thawus telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya bahwa setelah
tasyahud, dia mengucapkan kata-kata yang sangat diagungkannya.
Aku berkata, 'Apakah pada kedua tasyahud?' Beliau menjawab,
'Bahkan pada tasyahud yang akhir'. Aku berkata, 'Apakah kata-kata

itu?' Beliau menjawab, .#Sr c,t.t,1 i! s'tli llku berlindung kepada

Allah dari siksa kubur)." Ibnu Jurad berkata, "Telah mengabarkannya
kepadaku dari bapakku dari Aisyah dari Nabi SAW."

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Muhammad bin Abi

Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, 'iU!d'J'Si '-tiZS rs1

(Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, hendaklah ia
mengucapkan..." lalu beliau menyebutkan doa seperti di atas. Ini
adalah riwayat Waki' dari Al Auza'i, dari Abu Hurairah. Lalu
diriwayatkan pula oleh Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i dengan

lafazh, 5r, #r 7 !.t;t L'j ,it (Apabila salah seorang di antara

kamu telah selesai mengucapkan tasyahud akhir..." Kemudian
disebutkan hadits secara lengkap. Pada riwayat-riwayat ini dijelaskan
tempat diucapkannya doa tersebut, yakni setelah selesai membaca
tasyahud. Adapun keterangan yang menyebutkan agar orang yang
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shalat boleh memilih doa yang disukainya, maka dilakukan setelah
doa ini, yaitu sebelum salam.

Jt3llt glr y. rt (dari fitnah Al Masih Dajjat) Para ahli

bahasa mengatakan, bahwa "fitnah" adalah ujian dan cobaan. Al
Qadhi tyadh berkata, "Dalam sehari-hari kata tersebut dipakai untuk
sesuatu yang tidak disukai." Kata ini dapat pula bermakna;
pembunuhan, namimah (adu domba) dan sebagainya. Adapun "Al
Masih" digunakan untuk menyebut Dajjal dan Isa putra Maryam AS.
Akan tetapi apabila yang dimaksud adalah Dajjal, maka dikaitkan
dengannya. Abu Daud berkata dalam kitab ls-Sznan, "Al Masih bila
diberi 'tasydid' (Al Massiih) maka yang dimaksud adalah Dajjal,
sedangkan bila tidak diberi 'tasydid'(Al Masiih) maka yang dimaksud
adalah Isa Putra Maryam." Akan tetapi yang masyhur adalah pendapat
pertama. Adapun yang dinukil oleh Al Firabri dalam riwayat Al
Mustamli dari Khalaf bin Amir Al Hamdani (salah seorang pakar
hadits), bahwa Al Masih yang menggunakan tasydid dengan yang
tidak menggunakannya sama-sama digunakan untuk menyebut Dajjal
dan [sa, tidak ada perbedaan makna antara keduanya serta tidak ada
kekhususan salah satu dari keduanya untuk salah dari mereka. Ini
adalah pendapat yang ketiga.

Al Jauhari berkata, "Barangsiapayang menyebut tanpa tasydid
disebabkan keadaannya yang menjelajahi bumi, sementara orang yang
menyebut dengan tasydid disebabkan sifatnya yang buta sebelah."
Kemudian sebagian mereka mengatakan apabila yang dimaksud

adalah Dajjal maka dikatakan 'Al Masiikh' (gfr;, tapi orang yang

mengemukakan pendapat ini dianggap melakukan revisi kata.

Selanjutnya ada perbedaan pendapat mengenai pemberian gelar
tersebut untuk Dajjal. Salah satu pendapat mengatakan, karena ia buta
sebelah. Sebagian mengatakan, karena sebelah wajahnya rata, tidak
ada mata dan kening. Sebagian lagi mengatakan, karena ia menjelajahi
bumi apabila keluar nanti. Adapun dijulukinya Isa dengan Al Masih,
sebagian pendapat mengatakan, karena ia keluar dari perut ibunya
dengan diolesi minyak wangi. Namun ada yang mengatakan, karena
Zakaria mengolesinya dengan minyak wangi. Sebagian mengatakan,
karena tidak seorang pun yang sakit bila ia sentuh melainkan akan
sembuh. Sebagian lagi mengatakan, karena ia menjelajahi bumi
dengan perjalanan yang dilakukannya. Di samping itu, terdapat

FATIIUL BAARI - 691



beberapa pendapat lain, seperti; kakinya tidak memiliki tulang
sumsum, karena ia memakai pakaian putih, atatlafazh ini berasal dari

bahasa Ibrani 6iJ6 lalu disadur ke dalam bahasa Arab menjadi iir
. Ada juga yang beqpendapat bahwa Al Masiih adalah Ash-Shiddiq,
seperti akan di jelaskan pada kitab tafsir, insya Allah. Lalu Syaikh
Mujiduddin Asy-Syairazi (penulis kamus) menyebutkan bahwa ia
mengumpulkan pendapat tentang alasan dinamakannya Isa dengan Al
Masiih hingga mencapai lima puluh pendapat, semuanya beliau
sebutkan dalam kitab Syarh Al Masyariq.

:f"^i' f: $;! f (/itnan orang yang hidup dan fitnah orang

yang mati) Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Fitnah orang yang hidup adalah
apa yang merintangi seseorang dalam hidupnya berupa cobaan dunia,
syahwat dan kebodohan; dan yang paling hebat di antaranya -kita
berlindung kepada Allah darinya- adalah perkara yang menentukan
saat kematian. Sedangkan fitnah orang yang mati, bisa saja yang
dimaksud adalah cobaan saat akan meninggal. Dinisbatkan kepada
mati, karena waktunya yang sangat dekat dengan kematian.
Berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud dengan "fitnah orang
yang hidup" adalah cobaan yang terjadi sebelum kematian. Bisa pula
yang dimaksud fitnah "orang yang mati" adalah fitnah kubur, dan
telah disebutkan melalui jalur shahih, yakni dalam hadits Asma' yang

akan disebutkan dalam pembahasan tentang Jana'iz [jenazah], '"<l

J4irr y ,4 qi \1 e '€ ii e d;it (sesungguhnya katian akan

difitnah di kubur-kubur kalian, sama atau hampir sama dengan fitnah
Dajjat). Meski demikian, tidaklah dinamakan pengulangan, karena
telah disebutkan pula sebelumnya tentang adzab kubur. Sebab, adzab
merupakan akibat dari fitnah, dan sebab tidak sama dengan akibat.

Dikatakan juga bahwa maksud "fitnah orang yang hidup" adalah
cobaan disertai hilangnya kesabaran, sedangkan "fitnah orang yang
mati" adalah pertanyaan di kubur disertai kebingungan. Ini termasuk
lafazh umum yang disebutkan setelah lafazh yang bersifat khusus,
karena adzab kubur termasuk fitnah orang yang mati, sementara fitnah
Dajjal termasuk fitnah orang yang hidup.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Nawadir Al Ushul
dari Suffan Ats-Tsauri bahwa apabila mayit ditanya "siapa
Tuhanmu", maka syetan menampakkan diri seraya menunjuk ke arah
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dirinya dan berkata, "Aku adalah tuhanmu". Oleh sebab itu,
diperintahkan untuk berdoa mohon ketetapan hati saat ditanya.
Kemudian diriwayatkan melalui sanad yang hasan sampai kepada

Amr bin Murrah, ibi',.ihi :tj'ja- oi .;a, Gbi tj'i-oi .S:r./ il|l.i' g?')titi;fi";:;-t1t'k
drrl.'iJr 6 (Mereka menyukai apabila mayit diletakkan di kubur, untuk

mengucapkan, "Ya Allah, lindungilah ia dari [godaanJ syetan.").

?j{Jtj (dan utang). Suatu pendapat mengatakan bahwa yang

dimaksud adalah berutang dalam hal yang tidak diperbolehkan
maupun yang diperbolehkan, lalu tidak mampu untuk melunasinya.
Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud lebih luas dari itu.
Beliau SAW telah berlindung kepada Allah dari dominasi utang.
Dalam hadits ini telah disinyalir dampak buruk dari utang. Wallahu
a'lam.

UU 'U lui (seseorang berkata kepadanya) Saya ridak

menemukan nama orang itu. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur
Ma'mar dai Az-Zuhri saya menemukan bahwa yang mengucapkan

hal itu adalah Aisyah, adapun lafazhnya, 6 lki 6 lt ,S'r; { ,llii6
tl if (Aku [AisyahJ berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah

seri.ngnya engkau berlindung .. )').

,S-p!! ,fS @an dari Az-Zuhri) Secara lahiriah riwayat ini

dikaitkan dengan sanad dalam hadits sebelumnya, seakan-akan Az-
Zuhri suatu kali menceritakan hadits ini dengan panjang lebar dan
pada kali yang lain meriwayatkannya secara ringkas. Akan tetapi saya
tidak menemukannya pada satu pun di antara kitab-kitab Musnad
maupun Mustakhraj melalui jalur Syu'bah dari Az-Zuhri, melainkan
riwayat yang disebutkan dengan panjang lebar. Saya melihat hadits
tersebut disebutkan dengan lafazh ringkas, baik dari segi sanad
maupun matan, dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan
tentang Al Fitan (fitnah atau bencana) melalui jalur Shalih bin Al
Kaisan dari Az-Zuhri. Demikian pula yang diriwayatkan lmam
Muslim melalui jalur Shalih.

Timbul kemusykilan sehubungan dengan doa beliau SAW yang
memohon perlindungan dari hal-hal tersebut, padahal beliau adalah
orang yang ma'shum (terpelihara), diampuni dosa-dosanya yang
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terdahulu dan yang akan datang. Kemusykilan ini dijelaskan dengan
beberapa jawaban:

Pertama, beliau SAW bermaksud mengajari umatnya.

Kedua, permohonan di sini adalah untuk umatnya, sehingga
maknanya adalah; aku berlindung kepada-Mu untuk umatku.

Ketiga, menempuh sikap tawadhu' (merendahkan diri) serta
menampakkan penghambaan, mengharuskan rasa takut bagi diri
sendiri, mengagungkan dan merasa butuh kepada-Nya, serta
komitmen dengan perintahnya untuk menampakkan keinginan
terhadap-Nya. Tidak ada halangan untuk berulang kali memohon
meski telah dikabulkan, sebab permohonan itu sendiri menghasilkan
kebaikan serta mengangkat derajat.

Dari sini diperoleh pula suatu anjuran bagi umatnya agar
senantiasa melakukan perbuatan tersebut, sebab apabila orang yang
telah mendapat jaminan untuk diampuni [kesalahannya] tidak
meninggalkan sifat merendahkan diri kepada-Nya, maka orang yang
tidak ada jaminannya tentu lebih pantas untuk senantiasa
melakukannya. Adapun permohonan untuk diberi perlindungan dari
Dajjal, padahal beliau SAW pasti tidak akan bertemu dengannya, juga
bukan perkara yang musykil bila ditinjau dari dua jawaban pertama di
atas. Sedangkan jawaban ketika dikatakan, bahwa kemungkinan
beliau SAW mengucapkannya sebelum ada kepastian bahwa beliau
tidak akan bertemu dengan masa Dajjal, hal ini diindikasikan oleh

sabda beliau SAw pada hadits lain, T u6 € €* eH al-

(Apabila ia keluar sedang aku berada di antara kalian, maka akulah
yang mengalahkannya), llallahu a' lam.

€it. 
"riib 

(aku menzhalimi [menganiayal diriku) Yakni

melakukan apa yang dapat mendatangkan siksaan atau mengurangi
derajat. Ini merupakan keterangan bahwa seseorang tidak luput dari
kekurangan meskipun orang itu berstatus shiddiq (benar dan dapat
dipercaya).

g.li :t ?iiJl 'A l: (dan tidak ada yang mengampuni dosa

selain fn[kau1. Kalimat tersebut mengandung pengakuan akan
keesaan Allah serta permohonan ampunan kepada-Nya. Hal ini seperti

firman Allah Ta'ala dalam surah Aali Imraan ayat 135, lJlii li! ,-.iJli
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'&3i f-;-b \i t:7u (Orang-orangyang apabila melalcukan keburukan

atau menzhalimi diri sendiri). Allah memuji orang-orang yang
memohon ampuftrn. Di sela-sela pujian tersebut, Allah SWT secara
tidak langsung memerintahkan untuk memohon ampunan. Seperti
dikatakan; segala yang dipuji oleh Allah SWT maka Dia
memerintahkannya, dan segala yang dicela oleh Allah SWT maka Dia
melarangnya.

'!* 
4 i:;i; 1"*punan dari sisi-Mu). Ath-Thaibi berkata,

"Lafazh ii:; yung diungkapkan dalam bentuk nakirah (indefinit)

menunjukkan bahwa apa yang diminta adalah ampunan yang sangat
besar, yang tidak diketahui batasannya. Adapun maksud pemyataan
bahwa ia berasal dari sisi Allah SWT adalah menggambarkan
keagungan, sebab sesuatu yang berasal dari sisi Allah SWT, sifatnya
tidak dapat digambarkan."

lbnu Daqiq Al Id mengatakan, hal ini mencakup dua
kemungkinan:

Pertama, mengisyaratkan tauhid (keesaan Allah SWT) yang
disebutkan sebelumnya, seakan-akan dikatakan bahwa tidak ada yang
melakukan hal ini kecuali Engkau, maka lakukanlah oleh-Mu
untukku.

Kedua, -ini 
yang lebih baik- mengisyaratkan permohonan

ampunan berupa karunia dari Allah SWT, bukan karena balasan suatu
amal kebaikan dari hamba. Kemungkinan terakhir inilah yang
ditegaskan oleh Ibnu Al Jauzi, dia berkata, "Maknanya, berikanlah
kepadaku ampunan sebagai karunia dari-Mu meski aku tidak berhak
mendapatkannya dengan amalanku. "

€jt 't't;;lt Ut el"t- @esungguhnya Engkau adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang). lni adalah dua sifat yang
disebutkan sebagai penutup pembicaraan serta sebagai bandingan atau

padanan atas apa yang telah disebutkan. Lafazh 't'p, (Maha

Pengampun) sebagai bandingan lafazh ,t-'*g (Ampunilah aku),

sedangkan 'q:! {a"n" Penyayang) sebagai bandingan lafazh r;.o')ti
(Kasihanilah atu\
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Pelaiaran vans daoat diambil

Faidah yang dapat diambil dari hadits ini, di antaranya:

L Dianjurkannya meminta pelajaran dari orang yang berilmu,
khususnya dalam masalah doa-doa yang ringkas namun
memiliki makna yang sangat banyak.

2. Tidak ada keterangan tegas dalam hadits mengenai tempat di
mana doa tersebut diucapkan. Telah disebutkan perkataan Ibnu
Daqiq Al Id mengenai hal itu pada awal bab sebelumnya,
dimana beliau berkata, "Barangkali faktor yang mendukung
bahwa doa ini diucapkan setelah tasyahud, adalah adanya
perhatian serius untuk mengajarkan doa tersendiri di tempat ini."
Tapi perkataannya ini ditanggapi oleh Al Fakihani, dimana
beliau berkata, "Yang lebih tepat adalah mengumpulkan kedua
doa ini di dua tempat; yakni sujud dan tasyahud."

An-Nawawi berkata, "Pandangan Imam Bukhari dalam hal ini
adalah benar, karena lafazh * C @ada shalatku) mencakup

seluruh shalat, dan yang paling besar kemungkinannya adalah di
tempat ini." (yakni saat tasyahud -penerj).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan pertanyaan Abu Bakar
tersebut diajukan saat beliau SAW bersabda ketika mengajari mereka

tasyahud, ,t3 6 ,O!!t 4'H,t gemuatan hendaklah ia memilih di
antara doa yang disukainya). Atas dasar ini, maka Imam Bukhari
menyebutkan persoalan tersebut di bab berikut.

150. Doa yang Dipilih Setelah Tasyahud, dan Bukan Suatu
Kewajiban

t#'€*t*rt'e "|'
Ut ,se :*, :* t; iy*r'
,ifi' .*rtt Lri.irr *ifrt

co:t^1p

e
ot

:til';

f:f

L-f

'{s

Y
t

v.

.t,t5 :Ju .lJt r}
ilt,*'?flt
,*i & rtr
ta3,
ot->.Jl

DF ,tb
o -1.
osJr)j';4tt;.t:!)L ?*t ,urfu1 LrriLt,
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835. Dari Abdullah, dia berkata, "Apabila kami bersama Nabi
SAW dalam shalat, kami mengucapkan 'as-salaamu 'alallahi min
ibaadihi, as-salaamu alafulaan wafulaan (Salam kepada Allah dari
hamba-hamba-Nya, salam kepada fulan dan fulan)'." Maka Nabi
SAW bersabda, "Janganlah kalian mengatakan 'as-salaamu 'alallah
(Salam kepada Allah)', karena sesungguhnya Dialah As-Salaam.
Akan tetapi ucapkanlah 'at-tahiyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-
thayyibaat. As-salaamu'alaika ayyuhan-nabiyyu warahmatullaahi
barakaatuh. As-S alaamu alainaa wa' alaa ibaadillaahish-shaalihiin
(segala penghormatan bagi Allah, shalarshalat dan kebaikan-
kebaikan. Salam kepadamu wahai nabi dan rahmat Allah serta
berkah-Nya. Salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang
shalih) -karena sesungguhnya apabila kalian mengucapkannya, maka
telah mencakup seluruh hamba di langit atau di antara langit dan
bumi- asyhadu an laa ilaaha illallaah wa asyhadu ann&
muhammadan abduhuu hta rasuuluh (aku bersaksi bshwa tidak ada
sembahan yang sesungguhnya selain Allah dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)'. Kemudian hendaklah ia
memilih doa yang paling menakjubkannya, lalu berdoa (dengannya)."

Keterangan Hadits:

(Bab Doa yang Dipilih Setelah Tasyahud, dan Bukan Suatu
Kewajiban). Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa doa yang
disebutkan pada bab sebelumnya tidak wajib untuk diucapkan,
meskipun disebutkan dalam bentuk perintah, berdasarkan sabda beliau

SAW di akhir hadits tentang tasyahud 'f6-'j (kemudian hendaklah

ia memilih). Kewajiban yang dinafikan di sini kemungkinan adalah
kewajiban untuk membaca doa tertentu, namun tetap diwajibkan
untuk berdoa, dan ini cukup jelas sesuai dengan hadits. Ada pula
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kemungkinan kewajiban yang dinafikan adalah kewajiban untuk
berdoa di tempat tersebut, sedangkan perintah yang ada dipahami
berindikasi sunah, tapi pernyataan ini perlu dalil.

Ibnu Rasyid berkata, "Kebolehan memilih di antara bagian suatu
persoalan bukan berarti persoalan tersebut tidak wajib, karena
terkadang asas sesuatu adalah wajib, namun dalam pelaksanaannya

diberi hak untuk memilih salah satu di antara beberapa pilihan." Ibnu

Al Manayyar berkata, "Lafazh 'H.'i (Kemudian hendaklah ia

memilih) meski dalam bentuk perintah, tetapi umumnya yang
dimaksud adalah sunah (bukan wajib)." Kemudian sebagian ulama
mengklaim adanya ijma' bahwa perbuatan tersebut tidak wajib, tapi
klaim ini tidak tepat. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih
dari Thawus sebuah keterangan yang menunjukkan bahwa ia
berpendapat wajibnya berlindung dari hal-hal yang kita diperintah
untuk berlindung darinya, seperti pada hadits Abu Hurairah yang
disebutkan di bab terdahulu. Kesimpulan ini dapat kita pahami dari
pertanyaan beliau kepada anaknya, apakah ia mengucapkan doa
tersebut setelah tasyahud? Sang anak menjawab, "Tidak". Maka, ia
pun memerintahkan anaknya untuk mengulangi shalat. Pendapat yang
mewajibkannya dikemukakan pula oleh sebagian pengikut madzhab

Azh-Zhahiri. Lalu Ibnu Hazm mengeluarkan pendapat yang ekstrim,
dimana beliau mewajibkannya pula pada tasyahud pertama. Sementara

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kalau bukan karena hadits Ibnu Mas'ud, p

,vlrJil ;,, ffi lXemudian hendaklah ia memilih doa), niscaya aku

akan mewajibkannya pula."

Imam Syafi'i telatr mangemukakan pendapat yang mewajibkan
shalawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud. Lalu Abu Thayyib Ath-
Thabari (seorang ulama madzhab Syaf i) serta Ath-Thahawi dan

ulama lainnya mengatakan tidak ada yang berpendapat demikian
sebelum Imam Syaf i. Mereka berdalil tentang tidak wajibnya hal itu
dengan hadits di bab ini serta klaim adanya tjma'. Akan tetapi
perkataan mereka perlu dicermati, sebab telah disebutkan dari Abu
Ja'far Al Baqir dan Asy-Sya'bi serta selain keduanya sebuah

keterangan yang menunjukkan bahwa membaca shalawat setelah

tasyahud adalah wajib. Yang lebih mengherankan, adalah pernyataan
yang telah dinukil melalui jahn shahih dar: Ibnu Mas'ud (perawi
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hadits di bab ini) yang menunjukkan hal itu (wajib membaca shalawat
setelah tasyahud).

Sa'id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah
menyebutkan melalui sanad shahih sampai kepada Abu Al Ahwash,
dia berkata, "Abdullah (yakni lbnu Mas'ud) berkata, 'Hendaknya
seseorang bertasyahud saat shalat, kemudian bershalawat kepada Nabi
SAW lalu berdoa untuk dirinya'." Sementara dalam salah satu riwayat
yang dinukil dari Imam Syaf i, dia telah menyetujui pendapat lmam
Ahmad serta sebagian ulama madzhab Maliki. Ulama lain yang
mewajibkan shalawat setelah tasyahud akhir adalah Ishaq bin
Rahawaih, akan tetapi ia berkata, "Apabila seseor4ng meninggalkan-
nya karena lupa, maka aku harap shalatnya telah sah."

Dikatakan bahwa dalam masalah ini telah dinukil darinya dua
pendapat seperti Imam Ahmad. Dikatakan pula bahwa beliau melihat
hal ini sebagai hal yang wajib dan bukan syarat sahnya shalat.
Kemudian sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Imam Syaf i
hanya menyendiri dalam menetapkan waktu membaca shalawat, yakni
setelah tasyahud bukan sebelumnya atat saat berlangsungnya
tasyahud. Bahkan apabila seseorang bershalawat kepada Nabi SAW di
saat berlangsungnya tasyahud, maka hal itu menurut beliau tidaklah
mencukupi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan pada
pembahasan tentang Da' awaat (doa-doa).

i* *t.tAi,i "o\sr 4 -*-t (kemuaian hendaklah ia memilih

daripada iri yong paling menakjubkan baginya lalu berdoa). Abu
Daud menambahkan dari jalur Musaddad (guru Imam Bukhari pada

riwayat ini), :'i# (Lalu berdoa dengannya). Serupa dengannya

diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalur lain dengan lafazh, :LW
(Lalu hendaklah ia berdoa dengannya). Sedangkan dalam riwayat

Ishaq dari Isa dari Al A'masy disebutkan , ',';1 6 e.b!.tt 4 4.'i
(Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai). Dalam riwayat
Manshur dari Abu Wa'il yang dikutip oleh tmam Bukhari dalam

pembahasan tentang Ad-Da'awaat (doa-doa), "A 
g 

:6t 4 H "j
(Kemudian hendaklah ia memilih pujian yang dikehendakinya), serupa

dengannya dinukil oleh [mam Muslim dengan lafazh, atlir ap (dari

permohonan).
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Hadits ini dijadikan dalil bolehnya berdoa dalam shalat
sebagaimana yang dikehendaki, baik menyangkut urusan dunia
maupun akhirat. Ibnu Baththal mengatakan, ulama yang tidak
sependapat dengan pernyataan tersebut adalah An-Nakha'i, Thawus
dan Abu Hanifah. Mereka tidak membolehkan membaca doa saat
shalat kecuali doa yang terdapat dalam Al Qur'an. Demikian
pernyataan Ibnu Baththal dan orang-orang yang mengikutinya tentang
pandangan Abu Hanifah dalam masalah ini. Adapun pendapat yang
masyhur dalam kitab-kitab madzhab Hanafi, adalah tidak boleh
membaca doa saat shalat kecuali doa yang terdapat dalam Al Qur'an
atau hadits. Sebagian mereka mengungkapkan dengan perkataan
"Kecuali doa yang ma'tsur (dari Al Qur'an dan Hadits)." Lalu mereka
mengatakan bahwa doa yang ma'tsur lebih umum, mencakup hadits
marfu 'maupun yang tidak marfu',

Akan tetapi makna lahiriah hadits bab ini menolak pendapat
mereka, sekaligus menolak perkataan Ibnu Sirin yang tidak
membolehkan berdoa saat shalat kecuali yang berhubungan dengan
urusan akhirat. Sebagian ulama madzhab Syaf i mengecualikannya
dengan urusan dunia yang tidak layak (untuk diminta). Apabila yang
mereka maksudkan adalah perkataan yang keji maka ada
kemungkinan benar. Namun apabila yang dimaksud adalah meminta
perkara yang haram, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Telah dinukil sejumlah hadits yang berhubungan dengan doa
yang diucapkan setelah tasyahud, dan yang paling baik adalah riwayat
yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah
melalui jalur Umair bin Sa'ad, dia berkata,

q €'st e; tttr,i:trr'i 1fu, C';'r"ar ri.iii -rr.-. ur qi'r- a, *p o,i

4+!:;r, ,Sii tr 6t:'dv v y p'quai..4 pi |l* hta,
!ry i ua o f ,t ,ift"i ;y$i ilei I 6j \'*r u u? ?,
[Jfur d aI g) .o:;,:lrltrlrIV i s!ti;:.r 6? q *'tpi,, ,;s.jntbJt

.*
Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud- mengajari kami tasyahud dalam

shalat, kemudian beliau berkata, "Apabila salah seorang di antara
kamu telah selesai tasyahud maka hendaklah ia mengucapkan,
'Allahumma innii as'oluka minal khairi kullihi maa'alimtu minhu
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wamaa lam a'lam. Wa a'audzu bika minasy-syarri kullihi maa

'alimtu minku h'amaa lam a'lam. Allahummu innii as'aluks min
khairi maa sa'aluka minhu 'ibaadukash-shaalihuun. l/'a a'uudzu
bika min syarui masta'aadzaka minhu ibaadukash-shaalihuun.
Rabbanaa aatina Jid-dunya hasanah.. . (Ya Allah, sesungguhnya aku
memohon kepada-Mu kebaikan semuanya, apa yan9 aku ketahui dan
yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu daripada
keburukan semuanya, apa yang aku ketahui dan yang tidak aku
ketahui. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang diminta
oleh hamba-hamba-Mu yang shalih, dan aku berlindung kepada-Mu
dari keburukan yang telah berlindung darinya hamba-hamba-Mu yang

shalih. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia
kebaikan...)'." Beliau berkata, "Tidak ada seorang nabi pun atau

orang yang shalih melainkan masuk dalam doa ini". Ini termasuk doa
yang ma'tsur namun tidak marfu' (yakni tidak langsung dari Nabi
SAW), dan tidak pula terdapat dalam Al Qur'an.

Al Baihaqi mendukung pendapat yang membolehkan
mengucapkan doa dalam shalat meskipun doa tersebut tidak tercantum
dalam Al Qur'an dan Sunnah, berdasarkan hadits yang disepakati ke-

shahih-annyu, + y* y\'#i ,b!;St 7'*S-'e (Kemudian hendaklah

ia memilih untuk dirinya doa yang paling menakjubkannya lalu

berdoa dengannya), dan hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, L? t5\

i1tu, t);+ .ti:3r 1 €t;i (Apabila salah seorang di antara kamu

selesai tasyahud hendaklah berlindung kepada Allah). Pada bagian

akhir hadits disebutkan, ij t1j *r*. i'$."j (kemudian hendaklah ia

berdoa untuk dirinya dengan apa yang tampak baginya). Demikian
diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan asal hadits ini terdapat dalam
Shahih Muslim. Adapun tambahan ini shahih, karena diriwayatkan
dari jalur yang sama seperti jalur yang dikutip oleh Imam Muslim.
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151. Orang yang Tidak Mengusap Dahi dan Hidungnya
Hingga Selesai Shalat

'#. ) tf ?ytt4'6;-,€,:;!t'*rl, 'l' + Iiu
,fut,t#l

Abu Abdillah berkata, "Aku lihat Al Humaidi berhujjah dengan
hadits ini untuk tidak menyapu dahi saat shalat."

!, J;; *rf, lrui'qr:A, 6 6';t :Ju'uL o_ri *'c 
o4t;l',;f:, ; aUtl ,nt ;'r.J;- *', ^6L'ilt' J-

v
836. Dari Abu Salamah, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al

Khudri, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas air
dan tanah hingga aku melihat bekas tanah di dahinya."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak mengusap dahi dan hidungnya hingga
selesai shalat). Ibnu Al Manayyar berkata yang kesimpulannya,
bahwa Imam Bukhari menyebutkan persoalan serta dalilnya, lalu
menyerahkan keputusan hukum kepada pemikiran setiap mujtahid;
apakah dia menyetujui Al Humaidi atau tidak. Dia melakukan hal itu
karena adanya berbagai kemungkinan yang terkandung dalam dalil
tersebut. Adanya bekas tanah tidak berarti Nabi SAW tidak mengusap
dahinya, karena bisa saja beliau SAW mengusapnya namun masih ada
bekasnya. Kemungkinan lain Rasulullah SAW tidak mengusap bekas
tanah di dahinya karena lupa, atau memang sengaja dibiarkan untuk
menyesuaikan dengan mimpi beliau SAW. Bisa pula karena beliau
tidak merasakan ada bekas tanah di dahinya, atau untuk menjelaskan
diperbolehkannya hal itu, atau tidak mengusap dahi adalah tindakan
yang lebih utama karena mengusap adalah termasuk perbuatan
meskipun dalam kadar yang minim. Dengan adanya kemungkinan-
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kemungkinan ini maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil, khususnya
hal ini termasuk perbuatan dalam lingkup tabiat bukan taqarrub
(mendekatkan diri kepada Allah SWT).

l' + fi'ltl (Abu Abdullah berkata) Yakni Imam

sedangkan Al Humaidi adalah syaikhnya (gurunya) yang
salah seorang murid Imam Syaf i.

d.rijr r.i,i1 '#- (berhujjah dengan hadits ini).

ill Jyt ,tll |dU tli
'.'ra.. lz 1c z .o.. ,
\:-\rJ e.;J*l & j:*

'J,x';*Li -ILi rttr-

Bukhari,

terkenal,

Hal ini

menunjukkan bahwa Imam Bukhari menyetujui gurunya, maka beliau
tidak menanggapinya. Apabila berdasarkan hadits ini, Al Humaidi
tidak memperbolehkan mengusap dahi, maka hal itu tidak luput dari
kritikan, tetapi meninggalkan perbuatan itu adalah lebih utama.

r;1 -rl ,? (hingga aku melihat bekas tanah) Yakni bekas

tanah yang sedikit, sehingga tidak menghalangi dahi untuk sujud.

Pembahasan selanjutnya beserta faidah-faidahnya akan dijelaskan
dalam kitab Shiyan (puasa), insya Allah.

152. Salam

{ut uyr*?i";ti,>rr:;r ** *
i,tt ?o'& tit';r.-: * *t ,u
art,qQ4 Ir j6 1A3i',yt**'"

.i_pt u - it ;,# r:i'oi'# it3t ".,,rx.

837. Dari Hindun binti Al Harits bahwa Ummu Salamah RA
berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila salam, kaum wanita
berdiri ketika selesai salamnya, dan beliau diam sejenak sebelum

berdiri." Ibnu Syihab berkata, "Aku kira -wallahu a'lam- bahwasanya

tujuan beliau diam adalah agar kaum wanita keluar sebelum orang-
orang yang berbalik dari kaum (lelaki) mendapati mereka."

FATHUL BAARI - 7O3



Keteransan Hadits:

(Bab salam) Yakni mengucapkan salam 
-untuk 

keluar- dari
shalat. Imam Bukhari tidak menyebutkan hukumnya, karena dalil-dalil
yang ada saling bertentangan, ada yang mewajibkan dan ada yang
tidak mewajibkannya. Mungkin dalil yang mewajibkan mengucapkan
salam adalah berdasarkan hadits pada bab di atas, &t ,rV &, ,5p, oS
'P til *t y (Biasanya apabila Rasulullah SAW salam), karena

hadits ini memberi asumsi bahwa perbuatan ini beliau sAw lakukan
terus-menerus. Sementara beliau SAW telah bersabda, gHirVS f1a

.J-cr (shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat). Di

samping itu pendapat itu juga didasarkan pada hadits, rri[.Xr t4tff
(Yang menghalalkan (mengakhiri) shalat adalah salam) (diriwayatkan
oleh para penulis kitab Sunan dengan sanad shahih).

Adapun hadits yang berbunyi, Ji * fT e',* li1 ,tfii ts1

'^i'll ctiv'rlt'f','j- oi (Apabita seseorang berhadats dan dia dalam
posisi duduk di akhir shalatnya sebelum salam, maka shalatnya telah
mencukupi [sahJ)", telah dilemahkan oleh sejumlah pakar hadits.
Pembicaraan mengenai faidah-faidahnya akan diterangkan setelah
empat bab kemudian.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan tentang jumlah salam, dan
telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud dan
hadits Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa jumlahnya adalah dua kali. Lalu
Al Uqaili dan lbnu Abdul Barr menyebutkan bahwa hadits yang
mengatakan bahwa salam tersebut sebanyak satu kali, memiliki cacat.
Kemudian lbnu Abdul Barr membahas persoalan tersebut secara
panjang lebar.
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153. Mengucapkan Salam Ketika Imam Salam

C2 '&\f i';)' d-, 61i3;. cIL ilt ,,*., * ,:t og)

.rtr

Ibnu Umar RA menyukai apabila imam telah salam agar orang-
orang yang ada di belakangnya juga 

-mengucapkan- 
salam.

'ju .:uu ; ot.,- *,. ,
't' 'o
i;*

838. Dari Itban bin Malik, dia berkata, "Kami shalat bersama
Nabi SAW, maka kami salam ketika beliau salam."

Keteransan Hadits:

(Bab mengucapkan salam -yakni makmum- ketika imam salam).
Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari memberi judul
bab dengan lafazh hadits, sementara maknanya memiliki beberapa

kemungkinan. Bisa saja yang dimaksud bahwa makmum memulai
mengucapkan salam ketika imam telah memulai mengucapkan
salamnya, yakni makmum telah memulai mengucapkan salam

sebelum imam menyelesaikan salamnya. Namun mungkin juga yang

dimaksud adalah makmum mulai mengucapkan salam setelah imam

menyempurnakan salamnya. Oleh karena hal ini mengandung dua

kemungkinan, maka Imam Bukhari menyerahkan hukumnya kepada

para mujtahid.

Ada pula kemungkinan maksud Imam Bukhari bahwa tidak ada

salah satu dari keduanya yang menjadi syarat sahnya shalat, karena

lafazh hadits mencakup kedua kemungkinan tersebut. Untuk itu, mana

saja yang dilakukan oleh makmum maka diperbolehkan. Seakan-akan

Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa makmum dianjurkan untuk
tidak mengakhirkan salam setelah imam selesai salam hanya karena

sibuk berdoa atau sebab yang lain. Kemungkinan ini diindikasikan
oleh atsar yang beliau sebutkan dari Ibnu Umar. Saya tidak

*t y ilt ,*Ute u.:t*
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menemukan ahli hadits yang menyebutkan sanad atsar ini secara
maushul (bersambung) hingga Ibnu Umar. Akan tetapi dalam riwayat
Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu umar terdapat keterangan yang memberi
makna ke arah itu.

Pembicaraan tentang hadits Itban ini telah dibahas pada bagian
awal penjelasan tentang shalat, dan Imam Bukhari menyebutkannya di
tempat ini secara ringkas, sedangkan pada bab berikutnya akan
disebutkan lebih lengkap. Kedua riwayat ini dinukit dari jalur
Abdullah, yakni Ibnu Al Mubarak.

154. Orang yang Berpendapat Tidak Membalas Salam Imam
dan Cukup dengan Salam Shalat

J;, ;*'S g:': g.3t ; ,FJ ;f
.t); €t's ititlL;*|pj

839. Dari Mahmud bin Ar-Rabi', dia mengaku paham (aqil)
tentang Rasulullah SAW dan paham pula akan semburan air yang
disemburkan oleh beliau sAw dari mulutnya, yang berasal dari timba
di rumah mereka.

i* ,J6 lv 1*i i'or,;*t/.r'; bV'+ :Jti,

J|.5 *t ^lL ilt & Ct c;e ,JL ,d ,"? el_. t;. \:..ql.
'afr'-i,; q'i :il ,;, ,* i33 J'_ilt olr qf L'-(,:i

ir;'01 S;;i ,ir;i .tr,-; ii-S & 6K q g.'.ji;
.;'r,.; A k i:: *: y il, Jt" ^)tt J;r'"5' t* .'itst

',#-pi ,'i U:6 et * frt .v'olt u\iiu )tait 1*,r
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840. Mahmud berkata, "Aku mendengar Itban bin Malik Al

Anshari -kemudian salah satu Bani Salim- berkata, 'Aku biasa shalat

mengimami kaumku, Bani Salim'. Lalu aku mendatangi Nabi SAW

dan berkata, 'sesungguhnya aku telah mengingkari penglihatanku

(buta), dan sesungguhnya banjir telah menghalangi antara aku dengan

masjid kaumku. Maka aku berharap agar engkau datang lalu shalat

pada suatu tempat di rumahku, a1ar aku menjadikannya sebagai

masjid'. Beliau bersabda, 'Aku akan melakukannya, insya Allah'.
Keesokan harinya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berangkat

menuju kepadaku (rumahku) setelah matahari meninggi. Nabi SAW

mohon izin dan aku pun mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga

bertanya, 'Mana tempat yang engkau sukai agar aku shalat di bagian

rumahmu?' Dia (Itban) mengisyaratkan tempat yang ia sukai untuk
ditempati beliau SAW shalat. Beliau SAW berdiri dan kami membuat

shaf di belakangnya, kemudian beliau salam dan kami pun salam

ketika beliau salam."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat tidak membalas salam imam dan

cukup dengan salam shalat).Imam Bukhari menyebutkan hadits Itban

seperti yang kami singgung sebelumnya. Imam Bukhari.menjadikan

dasar dari hadits ini pada lafazh, P q t ,);i |, i (Kemudian

beliau salam dan kami pun salam ketika beliau salam), karena secara

lahiriah mereka salam seperti salam beliau SAW. Sementara salam

beliau SAW bisa saja satu kali, yakni salam yang mengeluarkan

seseorang dari shalat, atau bisa juga diiringi satu salam lagi. Oleh

karena itu, bagi yang menyukai salam ketiga sebagai jawaban kepada

imam dan dilaksanakan di antara dua salam tadi -seperti dikatakan

oleh golongan Maliki- harus mengemukakan dalil yang menguatkan-

nya. Bantahan atas persoalan inilah yang hendak disinyalir oleh Imam

Bukhari. Ibnu Baththal berkata, "Aku kira maksud Imam Bukhari

adalah untuk membantah pandangan yang mewajibkan salam kedua,

dimana pandangan seperti itu telah dinukil oleh Ath-Thahawi dari Al

t lol t ,fJ]i 1." , )21 Ji -...-..t
-'' u- ?
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Hasan bin Al Hasan." Tapi perkiraan ini cukup jauh dari yang
sesungguhnya.

f ) (mensalat) Lafazh za' ama dapat digunakan untuk perkataan

yang telah pasti kebenarannya, juga digunakan untuk perkataan yang
masih diragukan dan perkataan dusta. Semuanya dapat diketahui dari
konteks kalimat. Nampaknya yang dimaksud di tempat ini adalah
makna yang pertama, sebab Mahmud bin Ar-Rabi' adalah seorang
yang tsiqah (terpercaya) dalam pandangan Az-Zuhri, maka
perkataannya menurut beliau dapat diterima.

155. Dzikir Setelah Shalat

il,',-*, ,& ;.rhf i?i I& l, j; y 6 of ,f r
!H,4',fir r.2i € fnur:'pte:rLi i?f 6iL
'{.f *,!6 i.t J\ *'ryilt* dty,p ok

.'^U- rr1 ef.f+ tg:;t ti1

841. Dari Amr bahwasanya Abu Ma'bad -mantan budak tbnu
Abbas- mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas RA mengabarkan
kepadanya, "Sesungguhnya suara keras dalam berdzikir -ketika
manusia selesai shalat fardhu- ada pada zaman Nabi SAW." Ibnu
Abbas berkata, "Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai (shalat)
dengan hal tersebut, apabila aku mendengarnya."

dt :ra iV, 'tli i* :Jv t UL +t)r uy.t

#rr;+i+r^i:r
842. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku mengetahui

selesainya shalat Nabi SAW dengan adanya takbir."

.t. o

cV al
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(* '"*t, ,f ok ;- ,;i isr, ,^1:-'t;irt ,oilr l$-,

843. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Orang-orang miskin
datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Orang-orang kaya para
pemilik harta telah pergi dengan derajat-derajat yang tinggi dan
kenikmatan yang abadi; mereka shalat sebagaimana kami shalat,
mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, sementara mereka
memiliki keutamaan berupa harta yang mereka gunakan untuk haji
dan umrah, berjihad dan bersedekah'. Beliau bersabda, 'Tidakkah
kuceritakan kepada kalian suatu perkara, apabila kalian
mengambilnya, niscaya kalian mencapai orang-orang yang telah
mendahului kalian. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai
kalian setelah itu, dan kalian adalah yang terbaik di antara orang-
orang yang kalian berada di antaranyo,to' k"cuoli orang yang
mengerjakan sepertinya; kalian bertasbih dan bertahmid serta
bertakbir di belakang setiap shalat tiga puluh tiga kali'. Lalu terjadi
perbedaan di antara kami, sebagian kami berkata, 'Kita bertasbih tiga
puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh
empat kali'. Aku pun menanyakan kembali kepada beliau, maka

102 Dulu* salah satu naskah disebutkan "di antara mereka".

ilt ob 4t jt t':
l-3)

l,c.t i o,
oJ-P G.t f
:t;a p't

.Gxj
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beliau menjawab,'subhaanallah, lValhamdu lillaah, wallaahu
akbar, hingga tiap-tiap darinya berjumlah tiga puluh tiga kali'.-

'",rb 
tl:Jul,{J; i.r.*:itdrt n, * p;e.u:.ir ,*;

,tt{p : y il, *'"{t'oi 
^;. 
re Sl 

=|q 
€'#,'; ;,4t

'i ,';'er;'t i,;r lirr vt it.t ry& rrek j" ,, JA
'.#i a.er, ;*r' ;i iA ,F *";',:t;J,r t',.ur,
LL irL a:3 Jv': .ttar UL Ljr r; * o;'da A Fot
.t-,+r)ii'oL {F / f6t ,f fr, ,f tt+.r;; i eir:.ir

.4H,:;-Ar )sj
844. Dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad -juru tulis

Mughirah bin Syu'bah- dia berkata, "Mughirah bin Syu'bah
mendiktekan kepadaku -surat untuk Muawiyah- bahwa Nabi SAW
biasa mengucapkan di belakang setiap shalat fardhu; laa ilaaha
illallaahu wahdahuu laa syariika lahu,lahul mulku walahul hamdu
wa huwa alaa kulli syai'in qadiir.'Allahumma laa maani'a limaa
a'thaita walaa mu'thiya limaa mana'ta waloa yanfa'u dul jaddi
minkal jaddu. (Tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan baginya
segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada
yang dapat mencegah apa yang engkau berikan dan tidak ada yang
dapat memberi apa yang telah engkau cegah, dan tidak bermanfaat
kekayaan orang yang memiliki kekayaan di sisi-Mu)."

Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik, dari Al
Qasim bin Mukhaimirah, dari Warrad, sama seperti di atas. Al Hasan
berkata, *Al Jaddu adalah Al ghina (kekayaan)."

Keterangan Hadits:

(Bab dzikir sesudah shalat) Imam Bukhari menyebutkan hadits
lbnu Abbas melalui dua jalur periwayatan, salah satunya lebih
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lengkap. Sehubungan dengan ini Al Mizzi mengemukakan pendapat
yang ganjil karena dia menganggapnya dua hadits, padahal yang
nampak bahwa keduanya adalah satu hadits, seperti yang akan kami
jelaskan.

(ada pada masa Rasulullah

SAn.Ini merupakan petunjuk bahwa ungkapan seperti ini menurut
Imam Bukhari termasuk hadits marfu', berbeda dengan orang yang
tidak sependapat serta mengatakan bahwa riwayat tersebut tidak dapat

digolongkan sebagai hadits marfu'. Imam Muslim dan jumhur ulama
telah menyetujui pendapat beliau dalam hal ini, dan ini merupakan
dalil bolehnya mengeraskanro3 suara saat membaca dzikir ketika
selesai shalat. Ath-Thabari berkata, "Ini merupakan penjelasan tentang
kebenaran apa yang dilakukan oleh sebagian pemimpin, yaitu
mengucapkan takbir setelah shalat." Tapi hal ini ditanggapi oleh Ibnu
Bahthtal, bahwa ia tidak menemukan perbuatan demikian dari salah

seorang salaf kecuali apa yang diriwayatkan oleh lbnu Wuhaib dalam
kitab Al Wadhihah, bahwasanya mereka menyukai takbir di kemah-
kemah setelah shalat Subuh dan Isya' dengan suara keras sebanyak
tiga kali. Lalu beliau menimpali, "Hal itu telah dilakukan orang-orang
sejak dulu." Ibnu Baththal melanjutkan, "Dalam kitab Al Utbiyah dari
Malik bahwa perbuatan tersebut termasuk hal baru." Kemudian beliau
berkata, "Dalam konteks hadits terdapat keterangan bahwa para

sahabat tidak mengeraskan suaranya ketika membaca dzikir saat Ibnu
Abbas mengucapkan perkataannya di atas." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, pembatasan beliau pada sahabat kurang tepat, bahkan tidak
ada pada saat itu sahabat yang hidup kecuali beberapa orang.

Imam An-Nawawi berkata, "lmam Syaf i memahami hadits ini
bahwa mereka mengeraskan suara hanya beberapa waktu lamanya
untuk mengajarkan sifat (cara) dzikir, bukan berarti mereka terus-
menerus mengeraskan bacaan dzikir. Adapun pandangan yang terpilih
adalah bahwa imam dan makmum sama-sama membaca dzikir dengan

suara pelan, kecuali bertujuan untuk mengajarkan dzikir tersebut

kepada orang-orang."

103 Kulu, beliau mengatakan "dalil disyariatkannya mengeraskan suara" maka ini lebih tepat

LYallahu a'lam.

i4 tib iit'& C' '* e os
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#u,'p3 f i.irr & gr a.ta iry' uit * @ku
mengetahui selesainya shalat Nabi SAW dengan takbir). Dalam
riwayat Al Humaidi disebutkan dari Sufyan dengan ungkapan yang
menunjukkan pembatasan. Adapun lafazhnya, ay.r 

"A;tt O; fk V

.u, ll. *t 9, b, ,k ht l'y:) (TidaHah kami mengetahui

selesainya shalat Rasulullah SAW melainkan dengan takbir).
Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari lbnu Abi Umar, dari
Suffan. Kemudian terjadi perbedaan tentang latar belakang mengapa
Ibnu Abbas berkata demikian. Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa
Ibnu Abbas tidak hadir mengikuti shalat jamaah karena usianya yang
masih kecil, ia tidak termasuk di antara orang-orang yang terus-
menerus menghadiri jamaah, maka beliau mengetahui akhir shalat dari
hal tersebut. Ulama selainnya mengatakan, kemungkinan lbnu Abbas
hadir di akhir shaf, maka beliau tidak mengetahui akhir shalat dengan
salam, akan tetapi beliau mengetahuinya dengan takbir. Ibnu Daqiq Al
Id berpendapat, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa saat itu tidak
ada orang yang menyampaikan takbir imam (muballigh) supaya
didengar oleh orang-orang yang berada di akhir shaf.

i5$u, (dengan takbir) Riwayat ini lebih spesifik daripada

riwayat Ibnu Juraij sebelumnya, karena dzikir lebih umum daripada
takbir. Ada kemungkinan riwayat ini menafsirkan riwayat Ibnu Juraij,
dan sepertinya yang dimaksud dengan mengeraskan suara membaca
dzikir adalah takbir. Seakan-akan mereka memulai membaca takbir
setelah shalat, atau sebelum membaca tasbih dan tahmid. Pembicaraan
mengenai hal itu akan dijelaskan pada hadits sesudahnya.

Lt:;;it "e (orang-orang miskin datang). Di antara mereka

disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Abi Aisyah dari Abu
Hurairah, yaitu Abu Dzar Al Ghifari, seperti dikutip oleh Ja'far Al
Firyabi dalam kitab beliau yang berjudul Adz-Dzikr dari hadits Abu
Dzar. Disebutkan pula bahwa di antara mereka terdapat Abu Darda',
seperti diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya melalui beberapa
jalur periwayatan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Suhail
bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, mereka berkata,
"Wahai Rasulullah..." lalu disebutkan hadits selengkapnya. Secara
lahiriah, Abu Hurairah termasuk salah seorang di antara mereka.
Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i dari Zaid bin Tsabit, dia berkata,
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'# oi riy'i lneliau SAW memerintahkan kami untuk bertasbih...) Al

Hadits. Hal ini memberi asumsi bahwa Zaid bin Tsabit adalah salah

seorang di antara mereka. Pemahaman ini tidak bertentangan dengan

lafaz}. yang terdapat dalam riwayat l.!ny Ajlan dari Sumay yang

dikutip oleh Imam Muslim, i-1$t etl;l6 tV (Orang-orang Muhajirin

yang miskin datang), karena Zaid berusal dari kalangan Anshar.
Sebab, kemungkinan penggunaan lafazh "orang-orang Muhajirin"
hanya berdasarkan kebiasaan yang umum saja.

et #ri (dan kenikmatan yang abadi). Kenikmatan di sini

diberi sifat "abadi" yang mengisyaratkan lawannya, yakni kenikmatan
yang sementara, karena sedikit sekali kenikmatan ini yang murni, dan

meski murni tetap akan berlalu. Dalam riwayat Muhammad bin Abi

Aisyah disebutkan, )?\u, ig!.tst vvbl +i (Para pemilik kekayaan

telah pergi dengan pahala-pahala).Demikian pula yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari hadits Abu Dzar. Lalu Imam Bukhari
memberi tambahan pada kitab Ad-Da'awaat (doa-doa) dari riwayat

Warqa' dari Sumay, alj ',-rS 
'i6 (Beliau SAW bertanya,

"Bagaimana demikian..'). Imam Muslim juga meriwayatkan yang

senada dengannya dari Ibnu Ajlan, dari Sumay.

?F g oigi (mereka berpuasa sebagaimana kami puasa).

Dalam riwayat Abu Darda' terdapat tambahan, t'u g o\i|y-t
(Mereka berdzikir sebagaimana kami berdzikir). Sementara dalam

riwayat Al Bazzar dari hadits Ibnu Umar, tlit"r-! ftllli V4r23 $t:rb
(Mereka membenarkan sebagaimana pembenaran kami, dan beriman
sebagaimana iman kami).

W;;tli;- (mereka menunaikan haji dengannya) Yakni kami

tidak menunaikan haji. Namun hal ini menjadi sulit dipahami apabila

dikaitkan dengan riwayat Ja'far Al Firyabi dari hadits Abu Darda'

dengan lafazh,'d; t;s ;;hU:t (mereka menunaikan haji sebagaimana

kami menunaikannya). Demikian pula dengan lafazh "berjihad",
yangmana dalam kitab Ad-Da'awaat dari riwayat Warqa' dari Sumay

disebutkan, LanE vS b:r^Ei (Dan mereka berjihad sebagaimana
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kami berjihad). Akan tetapi persoalan terakhir ini dapat dijelaskan,
yakni dengan membedakan antara jihad yang telah lalu dengan jihad
yang diprediksi akan terjadi, yangmana umumnya hanya para pemilik
harta yang mampu melakukannya. Jawaban serupa mungkin pula
dikatakan sehubungan dengan persoalan haji. Ada pula kemungkinan

lafazh tersebut dibaca o'tL{ yakni memberi bantuan harta kepada

orang lain untuk menunaikan haji.

oj:t;a;; (dan mereka bersedekah) Dalam riwayat lmam Muslim

dari Ibnu Ajlan dari Sumay disebutkan, l5 o'$.t ,:6:rbii li ;t'ti;Zli

4 (Mereka bersedekah dan kami tidak bersedeknh, mereka

membebaskan budak dan kami tidak membebaskan budak).

it i bt ., $nt t( 'i6 (betiau bersabda, ',Tidakkah

kuceritakan kepada kalian sesuatu yang jika kamu

mengambilnya..."). Dalam riwayat Al Ashili disebutkan , ini'ol i",
(Suatu perkara yang apabila kalian mengambilnya...), demikian pula
dalam riwayat Al Ismaili. Sementara dalam riwayat lmam Muslim
disebutkan, t* 'Fjjr'lt lil lrraakkah aku ajarkan kepada kalian

sesuatu...). Sedangkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan, 1i'ri 6.1S-

'd'k :ry 
'dibi (Wahai Abu Dzar, tidakkah aku aiarkan

kep adamu kalimat-kalimat yang engkau menguc apkanny a. . .).
. ,'-,, t t'-. t I'& V &;i1 (kalian mencapat orang-orang yang telah

mendahului kalian). Yakni para pemilik harta yang telah memperoleh
kelebihan atas kalian dengan sebab sedekah. "Mendahului" di sini bisa
diartikan secara maknawi atau inderawi. Syaikh Taqiyuddin
mengatakan bahwa makna pertama lebih tepat.

dr*'#'&t'n'F'8't (dan kalian yang terbaik di antara

orang-orang yang kalian berada di antara mereka) Dalam riwayat

Karimah dan Abu Al Waqt, :ir.p (Di antaranya), yak,ni dalam

bentuk tunggal. Demikian pula yang dinukil Al Ismaili.
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Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, 'J2j111'o't*l:

t @o" tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian).

Dikatakan bahwa makna lahiriah riwayat ini menyelisihi apa yang
disebutkan terdahulu, karena "mencapai" secara lahiriah menunj ukkan
"persamaan", sedangkan pada riwayat ini secara lahiriah menunjukkan
keutamaan. Sebagian mereka menjawab, sesungguhnya "mencapai"
tidak mesti bermakna "persamaan", bahkan bisa saja seseorang
mencapai seperti yang dicapai orang lain lalu mengunggulinya. Atas
dasar ini, maka taqarnfi (mendekatkan diri kepada Allah SWT)
dengan amalan dzikir di atas lebih utama daripada taqaruub dengan
menginfakkan harta.

Ada pula kemungkinan bahwa kata ganti "kalian" pada lafazh

jf maksudnya adalah keseluruhan, yakni mencakup mereka yang

telah terdahulu serta mereka yang akan datang. Demikian pula dengan

lafazh, '€* e ,y ;,r\l lXecuali orang yang mengamalkan seperti

amalan kalian), yakni apabila ia orang miskin maka dengan
mengucapkan dzikir, sedangkan apabila dia termasuk orang yang kaya
maka dengan bersedekah. Atau pembicaraan itu khusus bagi orang-
orang miskin, akan tetapi mencakup juga orang-orang kaya dalam hal
kebaikan tersebut. Dengan demikian, kedua golongan itu mendapat-
kan.kebaikan yang tidak dapat dicapai kecuali dengan dzikir dan
sedekah. Kemungkinan ini didukung oleh sabda beliau SAW dalam

hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh Al Bazzar, 'r!,Ut'g {;lri
(Kalian mendapatkan seperti keutamaan mereka). Dalam riwayat

Imam Muslim dari hadits Abu Dzar disebutkan, ti iij * n Ali
fro 1#'Sk3 }i*'tr .1(i 1 ei'i':rbt (Bukankah tetah diiadikan

untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap
tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah). (Al Hadits).
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Timbul pula pertanyaan dalam hal menyamakan keutamaan

dzikir di atas dengan keutamaan taqarrub dan menginfakkan harta,

padahal berinfak itu jauh lebih berat. Al Karmani memberi jawaban

bahwa tidak ada kemestian bahwa pahala itu disesuaikan dengan berat

ringannya semua amalan. Beliau mendasari perkataannya itu dengan

keutamaan kalimat syahadat yang sangat mudah dilakukan namun

melebihi pahala sejumlah amalan yang susah atau berat.

ojlS$ ot:SXt o7r# (katian bertasbih, bertshmid dan

bertakbir) Demikian yang terdapat pada kebanyakan hadits, yakni

mendahulukan tasbih daripada tahmid lalu mengakhirkan takbir.

Sementara dalam riwayat lbnu Ajlan,lafazh takbir lebih didahulukan

daripada tahmid. Pada riwayat itu terdapat pula perkataan Abu Shalih,

I il i'i ht o.: 7i ltt i,S'F- tto mengatakan Allshu Akbar,

Subhaanallah, dan Alhamdulillaft). Sama sepertinya satu riwayat
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ummu Al Hakam. Abu

Daud meriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairah, '#t'#i'F't
(Engkau bertakbir, bertahmid, dan bertasbih). Demlkian pula dalam

hadits Ibnu Umar.

Perbedaan-perbedaan ini memberi keterangan bahwa tidak ada

susunan yang baku dalam dzikir. Mungkin pula hal ini ditunjang oleh

sabda beliau SAW dalam hadits tentang "albaaqiyaat ash-

shaalihaat", yong mana dikatakan, ,tlu. ,{:'r'l!H 'l (Tidaktah

mudharat (bahaya) bagimu darimana saja engkau memulainya).

Hanya saja mungkin dikatakan bahwa yang lebih utama adalah

memulai dengan mengucapkan "tasbih", karena ini termasuk

menafikan kekurangan dari Allah SWT. Lalu diiringi 'tahmid' karena

ia mencakup penetapan kesempurnaan bagi-Nya. Sebab menafikan

kekurangan tidak berkonsekuensi menetapkan kesempurnaan.

Kemudian mengucapkan 'takbir' karena menafikan kekurangan dan

menetapkan kesempurnaan tidak berkonsekuensi bahwa tidak ada dzat

lain yang besar. Selanjutnya ditutup dengan "tahlil (laa ilaaha

illallaah)" yang menunjukkan keesaan-Nya dalam semua yang

disebutkan.

1'rO S ';b gi belakang [akhirJ setiap shalat). Makna hadits

ini adalah, bahwa dzikir-dzikir tersebut diucapkan setelah selesai
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shalat. Apabila agak diakhirkan dari selesainya shalat; jika waktunya
tidak terlalu lama, sebatas tidak dikatakan telah mengabaikannya atau

lupa, atau karena sibuk mengucapkan wirid yang juga diperintahkan

seperti membaca ayat kursi, maka hal ini diperbolehkan.

Makna lahiriah dari perkataanny u :fu 
'S 

@efiap shalat)

mencakup fardhu dan sunah, akan tetapi kebanyakan ulama

memahaminya khusus bagi shalat fardhu. Dalam hadits Ka'ab bin
Ujrah yang dinukil oleh Imam Muslim dibatasi dengan shalat fardhu.

Seakan-akan para ulama memahami hadits-hadits yang bersifat mutlak

di bawah konteks hadits Ka'ab bin Ujrah ini. Atas dasar ini, apakah

menyibukkan diri dengan melakukan shalat sunah rawatib setelah

shalat fardhu dianggap sebagai pemisah antara shalat fardhu dengan

dzikir tersebut atau tidak? Inilah yang masih menjadi penelitian.

Wallahu a'lam.

',tJr'r, Wi lttgo puluh tiga) Ada kemungkinan jumlah ini

mencakup ketiga macam dzikir tadi, yakni tiap salah satu darinya

diucapkan sebanyak sebelas kali. Demikian yang dipahami oleh

Suhail bin Abi Shalih seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui
jalur Rauh bin Al Qasim. Akan tetapi tidak ada yang mendukung

Suhail sehubungan dengan pemahamannya itu. Bahkan saya tidak

menemukan satu pun jalur hadits yang menerangkan hal itu, kecuali

pada hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, namun

sanadnya lemah.

Makna yang paling kuat adalah, jumlah ini berlaku bagi tiap-tiap

dzikir tersebut. Artinya, hendaklah kalian bertasbih setiap selesai

shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, begitu pula bertasbih dan

bertakbir sebanyak itu.

q. €it ti (terjadi perbedaan di antara kami) Secara lahiriah

yang mengucapkan kalimat ini adalah Abu Hurairah. Demikian pula

dengan lafazh, l\*t; (Aku menanyakan kembali kepadanya), dan

yang ditanya kembali oleh Abu Hurairah adalah Nabi SAW.

Berdasarkan pemahaman ini, maka perbedaan tersebut terjadi di

antara sahabat. Akan tetapi Imam Muslim menjelaskan dalam riwayat

Ibnu Ajlan dari Sumay bahwa yang mengucapkan kalimat (:J. dil'>t)

(teriadi perbedaan di antaran kami) adalah Sumay, dan dialah yang
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menanyakan kembali kepada Abu Shalih, sedangkan yang berbeda
dengannya dalam hal itu adalah sebagian keluarganya. Adapun
lafazhnya, *Aku menceritakan hadits ini kepada sebagian
keluargaku... lalu aku merasa kurang jelas..." Beliau menyebutkan
seperti di atas lalu berkata, "Aku menanyakan kembali kepada Abu
Shalih."

Akan tetapi keterangan tambahan ini tidak dinukil melalui jalur
maushul (bersambung) oleh Imam Muslim, karena beliau menukil
hadits di atas melalui Qutaibah dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan.
Kemudian ia berkata, "Selain Qutaibah ada juga yang memberi
tambahan hadits ini dari Al-Laits..." lalu beliau menyebutkan
tambahan yang dimaksud. Adapun yang beliau maksud selain

Qutaibah, kemungkinan Syu'aib bin Al-Laits atau Sa'id bin Abi
Maryam.

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya Al Mustakhraj dari
Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari Syu'aib. Al Jauzaqi dan Al Baihaqi juga
meriwayatkannya melalui jalur Sa'id. Melalui penjelasan ini diketahui
bahwa dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Sumay pada hadits di
atas terdapat tadrij (perkataan perawi yang dimasukkan kedalam
hadits). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur
A1 Mu'tamir bin Sulaiman dengan sanad seperti di atas, tanpa

menyebutk an lafazh, ,::5. t:;)t ,i (terjadi perbedaan di antara kami. . ."

dan seterusnya.

',n tt A.'J i.S": (dan bertakbir tiga puluh empat kali) lni adalah

perkataan sebagian keluarga Sumay, seperti dijelaskan di atas, dari
riwayat Imam Muslim. Telah dijelaskan pula bahwa kemungkinan
ucapan ini berasal dari sebagian sahabat. Hal serupa telah disebutkan
pula dalam hadits Abu Darda' yang dikutip oleh An-Nasa'i. Demikian
pula yang dikutip oleh beliau dari riwayat Ibnu Umar dengan sanad

yang cukup kuat. Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Imam Muslim
dari hadits Ka'ab bin Ujrah, dan Ibnu Majah dari hadits Abu Dzar,
hanya saja sebagian perawi merasa ragu mengenai jumlah tiga puluh
empat itu.

Berbeda dengan itu, riwayat yang dinukil dari Muhammad bin

Abi Aisyah dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Abu Daud, i;Ar'fl:
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. 'ol,'\i:, |'o:rr') il,r 'ft iit )"..(Oon dicukupkan seratus dengan ucapon

laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu... [tidak ada sembahan

yang sesungguhnya selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-
Nya...D.Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Atha' bin
Yazid dari Abu Hurairah, serta dalam riwayat Abu Daud dari hadits

Ummu Al Hakam, dan dalam riwayat Al Firyabi dari hadits Abu Dzar.

An-Nawawi mengatakan, bahwa kedua hadits ini dapat

dikompromikan dengan cara suatu kali bertakbir sebanyak tiga puluh

empat kali lalu mengakhirinya dengan ucapan "laa ilaaha illallaah
wahdahu..." dan seterusnya. Ulama selain beliau berkata, "Keduanya

dikompromikan dengan cara suatu saat diakhiri dengan mengucapkan
takbir tiga puluh empat kali, dan kali yang lain diakhiri dengan ucapan

'laa ilaaha illallah wahdahu...' dan seterusnya, sesuai dengan

keterangan yang terdapat dalam hadits."

Catatan

Pertama, dalam riwayat Warqa' dari Sumay yang dinukil oleh
Imam Bukhari dalam pembahasan tentang Ad-Da'awaat (doa-doa)

sehubungan dengan hadits ini disebutkan, "Kalian bertasbih sepuluh
kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh kalf'. Aku tidak
menemukan salah satu pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits
Abu Hurairah yang menyebutkan perawi lain yang turut menukil
hadits tersebut bersama Warqa', baik dari Sumay maupun dari yang

lainnya. Kemungkinan ia melakukan penakwilan sama seperti yang

dilakukan oleh Suhail, yakni membagi jumlah tersebut kepada ketiga
macam dzikir, lalu menghilangkan bilangan ganjil. Tapi pandangan ini
digoyahkan oleh konteks hadits tersebut yang dengan tegas

menyatakan bahwa ini adalah sabda Nabi SAW.

Saya telah menemukan sejumlah riwayat yang mendukung
riwayat yang menyatakan sepuluh kali membaca tasbih, tahmid dan

takbir; di antaranya dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan

dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu
Daud serta At-Tirmidzi, dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh

Al Bazzar, dan dari Ummu Malik Al Anshariyah yang diriwayatkan
oleh Ath-Thabrani.
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Al Baghawi dalam kitabnya Syarh As-Sunnah telah
mengompromikan perbedaan ini dengan mengemukakan
kemungkinan bahwa yang demikian itu terjadi dalam waktu yang
berbeda-beda. Pertamanya sepuluh kali-sepuluh kali, kemudian
sebelas kali-sebelas kali, lalu tiga puluh tiga kali+iga puluh tiga kali.
Kemungkinan pula boleh dipilih salah satunya, atau berbeda-beda
sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam hadits Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar disebutkan bahwa
Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan setiap dzikir
tersebut sebanyak dua puluh lima kali, lalu menambahkan ucapan"laa
ilaaha illallaah" sebanyak dua puluh lima kali. Adapun lafazh Zaid
bin rsabit, i<i'c4ei'#'t:;tt:,3>tL * :u y it e'd oi sVi

:l'6 -ijiiiF r:jlZ^i iti't:;,1 €'ii :'i U! :* e h, Gii ,:#i A.'ri

lr' ,r,r, 4, ,;t'&i ili ,ririSr e.t'futi ,ipjt* u'j;i,.i,S,t .€
fpi ,iui t:p:rt *t f (Beliau memerintahkan kami untuk

bertasbih di belakang setiap shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid
tiga puluh tiga kali dan bertakbir tiga puluh empat kali. Lalu seorang
laki-laki bermimpi dan dikatakan kepadanya, "Apakoh Muhammad
memerintahkan kalian untuk bertasbih... (disebutkan seperti tadi)."
Laki-laki tersebut berknta, "Benar." Maka dikatakan kepadanya,
"Jadikanlah masing-masing dua'puluh lima kali, lalu jadikan

padanya tahlil (aa iloaha illallaah)." Ketika pagi hari laki-laki itu
mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya, maka beliau
SAI{ bersabda, "Lalatkanlah oleh kalianl"). Diriwayatkan oleh An-
Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah serta [bnu Hibban.

Sedangkan lafazhriwayat lbnu Umar, 6j-q. s3\t 4 ,y;,si;
'Fi e;ui tl,li;'t;,Lt2 u-Pt U|i, ,ii ,t3 -r{j 

"F'irii* ;Ar
bi pi * h, e'4, er6 'uyryl-.*tt b'&oveprLb
jU G rlia (Seorang taki-taki dari kalangan Anshar melihat

sebagaimana yang dilihat oleh seseorang yang tidur -disebutkan
seperti di atas- lalu dikatakan, "Bertasbihlah dua puluh lima kali,
bertahmidlah dua puluh lima kali, bertakbirlah dua puluh lima kali
dan bertahlil dua puluh lima kali, yang demikian itu adalah seratus."
Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk melakukan seperti
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yang dilutokan [orang Anshar itu). Diriwayatkan oleh An-Nasa'i
dan Ja'far Al Firyabi.

Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa memperhatikan
bilangan tertentu dalam berdzikir sangat mempengaruhi dalam
menentukan suatu hukum, sebab kalau bukan karena itu, niscaya akan
dikatakan kepada mereka, "Tambahkanlah tahlil tiga puluh tiga kali.,,
sebagian ulama mengatakan, bahwa bilangan-bilangan yang
disebutkan dalam riwayat seperti dzikir setelah shalat, apabila
dikaitkan dengannya pahala tertentu, lalu orang yang melakukannya
melebihkan dari jumlah itu, maka ia tidak mendapatkan pahala khusus
tersebut, sebab kemungkinan bilangan tersebut memiliki hikmah dan
kekhususan yang bisa tidak didapatkan apabila yang dilakukan
melebihi jumlah yang ditentukan.

Al Hafizh Abu Al Fadhl mengatakan dalam kitab Syarh At_
Tirmidzi, bahwa pernyataan ini perlu diteriti kembali, karena orang
tersebut telah mengerjakan jumlah yang dikaitkan dengan pahali
tersebut, maka ia pun telah mendapatkan pahalanya. Apabila ia
melebihkan dari yang ditentukan, mengapa tambahan itu
menghilangkan pahala yang sebelumnya telah didapatkannya?

Masalah ini mungkin dibedakan dari segi niat. Apabila
seseorang ketika sampai pada jumlah yang ditentukan berniat untuk
melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian ia
menambahkannya, maka persoalan seperti yang dikatakan oleh Abu
Al Fadhl tidak dapat dipungkiri. Sedangkan apabila seseorang
menambahkannya tanpa ada niat, seperti pahala dikaitkan dengan
jumlah sepuluh, lalu ia mengaitkan pahala tadi dengan jumlah s.ratus,
maka dalam hal ini pendapat sebelumnya cukup kuat. Sementara itu
pendapat Al Qarafi agak berlebihan, seperti disebutkan dalam
kitabnya Al Qawa'id, dimana dia berkata, ,,Termasuk bid,ah yang
dibenci adalah menambahkan sesuatu dalam masalah-masalah sunah
yang telah ditentukan syara', sebagaimana kebiasaan orang-orang
besar apabila membatasi sesuatu, maka hendaklah dilakukan sesuai
dengan batasan itu dan tidak melebihkannya, karena melebihkan dari
apa yang ditentukan dianggap telah melampaui batas-batas tata
krama."

Sebagian ulama memberi contoh dengan obat suatu penyakit,
misalkan dosis obat suatu penyakit adalah dengan mencampurkan satu
sendok gula pada obat tersebut. Apabila campuran itu dilebihkan satu
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sendok dari yang telah ditentukan, maka obat tidak menghasilkan
kesembuhan. Tetapi apabila campuran gula tadi sesuai ketentuan, lalu
orang yang sakit itu diberi gula sebagaimana yang dikehendaki, maka
obat tersebut tetap menghasilkan kesembuhan. Hal ini didukung pula
oleh suatu kenyataan dimana apabila masing-masing dzikir itu
ditetapkan dalam jumlah tertentu serta harus dilakukan secara

berkesinambungan, maka menambahkan dari jumlah yang telah
ditentukan dianggap tidak baik, sebab perbuatan ini dapat
memutuskan kesinambungan karena ada kemungkinan bahwa perintah
untuk melakukannya secara berkesinambungan memiliki hikmah
tertentu, dimana hikmah ini tidak didapatkan jika perbuatan itu
dilakukan secara terputus (tidak berkesinambungan) Wallahu a'lam.

Keduu, Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya

dari Ibnu Ajlan dari Sumay, yt gJ,it al.ar+Jtit;E ei ,l.b $ ,Se

;b1 Jui ,l^L reia'i r:ii u"{ .1r1ili Sli urVl y ,iut p3 ^lt tl, ,,tr,
)*;. ,y g:f 

'!' 
M u:',p, y lo' & 1' 6bu shaih berkata,

"Orang-orang miskin yang lerdiri dari kaum Muhajirin kembali
kepada Rasulullah SAI( dan berkota, 'Saudara-saudara kami yang
kqta mendengqr apa yang kami lakukan, maka mereka melakukan hol
serupa'. Rasulullah SAW bersabda, 'Itulah karunia Allah yang
diberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya'."). Kemudian
Imam Muslim meriwayatkannya melalui Rauh bin Al Qasim dari
Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, lalu beliau menyebutkan
penggalan dari haditsnya seraya mengatakan seperti hadits Qutaibah.
Imam Muslim berkata, "Hanya saja dalam hadits Abu Hurairah telah
disisipkan perkataan Abu Shalih, 'Orang-orang miskin yang terdiri
dari kaum Muhajirin kembali...'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula yang diriwayatkan
oleh Abu Muawiyah dari Suhail, yaitu dengan menyisipkan perkataan
perawi. Hal ini diriwayatkan oleh la'far Al Firyabi. Berdasarkan

tambahan ini menjadi jelaslah bahwa riwayat ini telah dinukil melalui
jalur mursal (tanpa menyebut perawi yang menerima dari sumber
pertama). Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Al Bazzar

dari hadits Ibnu Umar, dimana dikatakan, ,tldt g) (Orang-orang

miskin kembali). Sanadnya mqushul (bersambung), namun telah

disebutkan bahwa sanadnya lemah. la'far Al Firyabi juga
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meriwayatkan dari Haram bin Hakim dari Abu Dzar, yang mana

dikatakan bahwa Abu Dzar berkata, :,):g 6 e fj,3 U r+t it d?t S"

I , , o, ..t I '

'4 ,y *T U Jla.i eUs :lrit (Wahai Rasulullah, sesungguhnya

mereka triil, m"ngucapkan samct seperti yang kami ucapkon. Maka
beliau bersqbda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada
siapa yang di kehendoki-Nya. ").

Al Khathib menukil bahwa Haram bin Hakim meriwayatkan
hadits ini dengan jalur mursal dari Abu Dzar, sehingga tambahan yang
dimaksud tidak dinukil melalui sanad yang shahih. Hanya saja kedua
jalur periwayatan ini memperkuat riwayat mursal dari Abu Shalih.

Ibnu Baththal berkata dalam riwayatnya dari Al Muhallab,
"Dalam hadits ini diterangkan keutamaan orang kaya melalui
pernyataan tekstual, bukan melalui takwil (interpretasi). Apabila
terjadi kesamaan amalan orang kaya dengan orang miskin dalam hal-
hal yang difardhukan oleh Allah SWT kepada keduanya, maka orang
kaya masih memiliki kelebihan dalam amal kebaikan berupa sedekah
atau yang sepertinya, yang tidak dapat dilakukan oleh orang miskin."
Dia juga berkata, "Aku telah melihat sebagian ulama ahli kalam
berpendapat bahwa keutamaan tersebut khusus bagi orang-orang
miskin dan tidak didapatkan oleh selain mereka, maksudnya
keutamaan yang dihasilkan karena dzikir tersebut." Tapi dalam hal ini
dia mengabaikan sabda beliau SAW pada hadits yang sama, yaitu, .yf

. b.,-fs, 6 ,y * y (Kecuali siapa yang melakukon seperti apa yang
kalian lakukan). Dengan demikian, keutamaan tersebut diberikan
kepada siapa saja yang mengucapkan dzikir tersebut, tanpa ada
perbedaan.

Imam AI Qurthubi mengatakan bahwa sebagian ulama

menakwilkan lafazh iCS. I 9:f lt ,P U.i (Itutqh karunia Ailah

yang diberikannya...), dimana kata penunjuk U; (itu) kembali

kepada pahala amalan yang dapat memperoleh keutamaan di sisi
Allah. Seakan-akan dikatakan, "Pahala tersebut yang aku beritahukan
kepada kalian tidak didapatkan oleh seorang pun dengan sebab dzikir
ataupun sedekah, akan tetapi didapatkan karena karunia dari-Nya". Al
Qurthubi berkomentar, "[ni adalah penakwilan yang cukup jauh.
Mereka terpaksa menempuh cara tersebut karena adanya sesuatu yang
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bertentangan dengannya." Lalu Al Qurthubi melanjutkan, bahwa cara

mengompromikannya dengan sesuatu yang bertentangan dengannya
mungkin dapat dilakukan tanpa membutuhkan pendapat yang terkesan
mengada-ada.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa makna lahiriah hadits ini

berdekatan dengan makna tekstualnya, dimana yang dimaksud adalah

keutamaan kaya. Namun sebagian orang memberi penakwilan yang

kurang baik.

Sepertinya Ibnu Daqiq mensinyalir penakwilan di atas. Lalu dia
berkata, "Menurut pertimbangan akal, bahwa apabila keduanya (orang
miskin dan kaya) memiliki amalan yang sama, lalu si kaya memiliki
kelebihan dari segi ibadah maaliyah (ibadah yang bersifat harta),
maka tidak diragukan lagi bahwa dalam kondisi demikian orang kaya
lebih utama daripada orang miskin. Hanya saja yang perlu
dipertimbangkan, apabila keduanya memiliki amalan yang sama, lalu
masing-masing dari keduanya memiliki maslahat tersendiri atas apa
yang dimilikinya, maka siapakah di arfiara keduanya yang lebih
utama? Apabila keutamaan tersebut ditafsirkan dengan tambahan
pahala, maka menurut logika, bahwa amalan yang maslahatnya dapat
dirasakan oleh orang lain adalah lebih utama daripada amalan yang
maslahatnya terbatas pada pelakunya. Maka, dari sisi ini orang kaya
lebih unggul. Sedangkan jika keutamaan itu ditafsirkan sebagai
kemuliaan yang dinisbatkan kepada sifat-sifat jiwa, maka kesucian
jiwa yang disebabkan oleh kemiskinan adalah lebih baik, dari sisi ini
orang miskin yang lebih unggul. Atas dasar inilah maka mayoritas
kaum shufi lebih mengunggulkan orang miskin yang sabar." Al
Qurthubi mengatakan, dalam masalah ini terdapat lima pendapat di
kalangan ulama; ketiga,toa yang lebih utama adalah miskin. Keempat,
berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi. Kelima, bersikap tawaqquf
(tidak menentukannya)

Al Karmani berkata, "Dengan melihat konteks hadits dapat
diketahui bahwa pengaduan orang-orang miskin tetap sebagaimana

adanya. Tapi hal ini dijawab dengan mengatakan bahwa maksud
mereka adalah derajat yang tinggi serta kenikmatan abadi juga diraih
oleh mereka, bukan menafikan tambahan [keutamaan] terhadap para
pemilik harta secara mutlak." Namun nampaknya bahwa maksud

104 
Pen<lapat pertama <lan kedua telah disebutkan sebelumnya.
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mereka adalah meminta persamaan. Tampaknya jawaban ini
dikemukakan sebelum beliau SAW mengetahui bahwa orang yang
mengharapkan sesuatu sama dengan orang yang melakukan hal itu
dari segi pahala, seperti disebutkan pada pembahasan tentang ilmu
ketika membahas hadits Ibnu Mas'ud yang di bagian awalnya

disebutkan, ft e'r\* 1 (Tidak ada hasod kecuali pada dua

hal). Dalam riwayat Tirmidzi melalui jalur lain terdapat penegasan

bahwa orang yang berinfak serta orang yang berharap untuk dapat
berinfak berada pada derajat yang sama dari segi pahala. Demikian

pula dengan sabda beliau SAW, W. ffi ,y ??t 6?('di'{; z!" ;'U

"7 
:i( q ';i Li f ,t (Barangsiapa yang membuat atau

menetapkan Sunnah yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya
dqn pahala orong yqng mengerjaknnnya tonpa mengurangi
pahalanya sedi kitpun).

Pada kisah di atas, orang miskin menjadi penyebab sehingga
orang kaya mengetahui dzikir tersebut. Apabila orang kaya memiliki
kesamaan dengan orang miskin dalam mengucapkan dzikir tadi,
namun orang miskin memiliki kelebihan pahala atas kedudukan
mereka sebagai penyebab, ditambah lagi dengan harapan mereka
untuk dapat bersedekah, barangkali semua ini dapat menyamai
"taqarrub" dengan menggunakan harta.

Selanjutnya adalah perbandingan antara orang miskin yang
sabar dengan hidupnya yang penuh kesulitan, dengan orang kaya yang
bersyukur atas kenikmatan yang didapatkannya dengan hartanya. Dari
sini terjadi kebimbangan dalam menentukan mana di antara keduanya
yang lebih unggul. Kami akan membicarakan kembali persoalan ini

ketika membahas hadits, 7.tbr ;tbt S, SrUr n1'iar' (Orang yang

memberi makqn dan berqrukur sama seperti orang puasa yang sabar),
di pembahasan tentang Al Ath'imah (makanan).

:

Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang disebutkan
terdahulu, di antaranya:

l. Seorang yang berilmu, jika ditanya tentang persoalan yang
diperselisihkan, maka hendaknya menjawab dengan apa yang
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menjadikan orang yang lebih rendah dapat menyamai orang
yang lebih tinggi derajatnya, dan tidak diperbolehkan menjawab

dari sisi orang yang lebih tinggi derajatnya agar tidak terjadi
perbedaan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal. Seakan-

akan beliau menarik kesimpulan tersebut dari sikap beliau SAW

yang menjawab dengan ,ubduoyu, y oi:tU ii & tsfui lf
(Tidakkah aku tunjukkon kepada kalian suatu perkara yang

kalian menyamai mereka di dalamnya). Beliau SAW tidak
menjawab mereka dengan mengatakan, "Benar, mereka lebih

utama daripada kalian dengan sebab tersebut".

Memperluas cakupan ghibthah,l}5 penafsiran ghibthah telah

dijelaskan pada kitab ilmu, disertai penjelasan perbedaan antara

ghibthah dengan sifat dengki yang tercela.

Berlomba-lomba untuk mendapatkan amalan yang

menghasilkan derajat yang tinggi, berdasarkan sikap orang-

orang kaya yang bersegera mengamalkan berita yang sampai

kepada mereka, dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan

mereka. Maka bisa disimpulkan bahwa lafazh, |5* t lf
(Kecuali orang yang mengamalkan) berlaku bagi orang-orang
miskin maupun orang-orang kaya, berbeda dengan mereka yang

menakwilkan selain itu.

Amalan yang mudah terkadang membuat pelakunya mencapai

keutamaan orang yang melakukan amalan yang susah atau berat.

Keutamaan dzikir sesudah shalat. Imam Bukhari telah

menjadikannya sebagai dalil tentang keutamaan berdoa setelah

shalat, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan Ad-
Da'awaat (doa-doa). Di samping itu, ini merupakan waktu-
waktu yang utama, dimana doa sangat diharapkan untuk
dikabulkan pada saat tersebut.

Amalan yang terbatas pada diri pelakunya bisa saja menyamai

amalan yang dapat dirasakan oleh orang lain, berbeda dengan

mereka yang mengatakan bahwa amalan yang dapat dirasakan

oleh orang lain lebih utama. Hal ini telah disitir oleh Syaikh

lzruddin bin Abdu ssalam.

lo' Ghibthoh a<lalah keinginan urtuk mendapatkan nix,nat seperti yang diperoleh orang lain

tanpa mengharapkan agar nikmat itu hilang dari pemiliknya. Pen.
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A:6 J\=Y e.-^3i U ?$t'* St( luughirah mendiktekan

kepadaku dalam suatu surat untuk Muawiyah). Mughirah saat itu
adalah pemimpin di Kufah yang ditunjuk oleh Muawiyah. Dalam
pembahasan tentang Ad-Da'awqat (doa-doa) melalui jalur lain dari
Warrad akan disebutkan penjelasan mengenai sebab yang
melatarbelakangi kejadian itu, yaitu bahwa Muawiyah menulis surat
kepada Mughirah yang isinya, "Tulislah untukku hadits yang engkau
dengar dari Rasulullah SAW...." Pada pembahasan tentang Al Qadr
(takdir) disebutkan dari riwayat Abdah bin Abu Lubabah dari Warrad,
dia berkata, "Muawiyah menulis [surat] kepada Mughirah; tulislah
kepadaku apa yang engkau dengar dan diucapkan Nabi SAW setelah

shalat." Sementara dalam hadits bab ini diberi batasan bahwa shalat
yang dimaksud adalah shalat-shalat fardhu. Sepertinya Mughirah
memahami hal itu dari faktor tertentu yang diindikasikan dalam
pertanyaan tersebut.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya meriwayatkan hadits dengan
metode mukatabah (yakni melalui tulisan atau surat), dan
menempatkannya seperti mendengar langsung meski tidak diiringi
dengan ijazah (perizinan) dari orang yang menulis, juga dijadikan
dalil bolehnya berpegang dengan khabar ahad. Di bagian akhir
pembahasan tentang Al Qadar (takdir) akan disebutkan bahwa Warrad
berkata, "Kemudian aku diutus -setelah kejadian itu- kepada
Muawiyah, maka aku mendengar beliau memerintahkan manusia
untuk melakukan hal itu."

Sebagian ulama menyatakan bahwa Muawiyah telah mendengar
hadits yang dimaksud dari Nabi SAW, hanya saja dia ingin
menguatkan apa yang didengarnya. Pernyataan ini berdasarkan
riwayat yang terdapat dalam kitab Al Mrwaththa' melalui jalur lain
dari Muawiyah, bahwasanya ia berkata di atas mimbar, "Wahai
manusia, sesungguhnya tidak ada yang mencegah apa yang diberikan
oleh Allah, tidak ada yang dapat memberi apa yang dicegah oleh
Allah, dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di sisi-Nya.
Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya akan

dijadikannya paham terhadap agama." Kemudian dia berkata, "Aku
mendengarnya dari Rasulullah SAW di atas mimbar ini."

il,At ii1 lrriJr ij (Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji).

Ath-Thabrani menambahkan melalui jalur lain dari Al Mughirah,
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*Yahyii wa yumiit wahuwa hayyun laa yamuut, biyadihil khair *
hingga- syai'in qadiir (menghidupkan dan mematikan, Dia hidup dan

tidak mati -sampai- berkuasa atas segala sesuatu)." Para perawinya
tergolong tsiqah (terpercaya). Lafazh serupa tercantum pula dalam
riwayat Bazzar dari hadits Abdurrahman bin Auf dengan sanad lemah,
tetapi berkaitan dengan dzikir "id.za ashbahawa idza amsaa".

'&jr 'et, Gir 11 * lt (don tidak 6rr*qnfaat kekayaan orang

ycmg memiliki kekayaan di sisi-Mu). Al Khaththabi mengatakan, arti
*Al Jadd' adalah kekayaan, dikatakan pula "keberuntungan". fu-
Raghib meriwayatkan bahwa yang dimaksud di sini adalah "kakek",
yakni nasab seseorang tidak bermanfaat baginya.

Al Qurthubi mengatakan, diriwayatkan dari Abu Amr Asy-
Syaibani bahwa ia meriwayatkan dengan lafazh "Al Jidd'
(kesungguhan). Lalu ia berkata, "Maksudnya tidak bermanfaat
kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh..." Ath-Thabari
mengingkari hal ini. Al Qazzaz memberi penjelasan terhadap
pengingkaran ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya kesungguhan
dalam beramal itu bermanfaat di sisi Allah SWT, karena Allah telah
mengajak makhluk kepada hal itu, lalu bagaimana bisa tidak
bermanfaat di sisi-Nya?" Beliau berkata pula, "Kemungkinan yang

dimaksud adalah, kesungguhan dalam meraih kepentingan dunia itu
tidak bermanfaat apabila dilakukan dengan menyia-nyiakan urusan
akhirat." Ulama lainnya berkata, "Barangkali maksudnya,
kesungguhan itu tidak bermanfaat jika tidak diterima [Allah],
sementara yang demikian tidak terjadi kecuali dengan karunia Allah
dan rahmat-Nya." Hal ini seperti yang telah dijelaskan ketika

membahas sabda sabda beliau, '*; t?it nSJ, fi;i fU , (amalan

seseorang diantara kalian tidak dopot memosukkan).

Dikatakan bahwa makna lafazh *Al Jidd', adalah usaha yang
sempurna dalam kesungguhan atau segera dalam menghindar. An-
Nawawi berkata, "Pendapat yang benar dan masyhur serta dipegang

oleh mayoritas ulama adalah, bahwa lafazh tersebut dibaca 'Al Jadd'
yang bermakna keberuntungan berupa harta, anak, keagungan, atau

kekuasaan. Artinya, keberuntungannya tidak akan menyelamatkannya

dari-Mu. Bahkan yang menyelamatkannya adalah karunia dan rahmat-
Mu."
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Hadits ini menjelaskan disukainya mengucapkan dzikir tersebut
setelah shalat, karena kandungannya yang terdiri dari lafazh-lafazh
tauhid, penisbatan perbuatan kepada Allah SWT, mencegah dan

memberi, serta menunjukkan kekuasaan yang sempurna [hanya milik
Allah]. Dalam hadits ini juga terdapat anjuran untuk segera melakukan

Sunnah serta menyebarkannya.

Pelaiaran vans danat diambil

Ada tambahan dzikir yang sering diucapkan saat berdzikir, yaitu

kalimat ?*S tl.":tj 12 (dan tidak ada yang menolak apa yang telah

Engkau putuskan). Lafazh tambahan ini terdapat dalam Musnad Abd

bin Humaid dari riwayat Ma'mar, dari Abdul Malik bin Umair, tetapi

tanpa menyebutk an lafazh 'u3 t;). # li (dan tidak ada yang

memberi apa yang Engkau cegah). Lalu dalam riwayat Ath-Thabrani
kedua kalimat itu disebutkan bersamaan, seperti yang akan kami
sebutkan dalam pembahasan tentang Al Qadar (takdir), insya Allah.

Dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah
melalui jalur Husyaim dari Abdul Malik dengan sanad seperti di atas,

disebutkan bahwa pada mulanya beliau mengucapkan dzikir tersebut

tiga kali.

156. Imam Menghadap Manusia [Jamaahl Setelah Salam

oK :Jt,

845. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, "Biasanya Nabi

SAW apabila selesai melakukan shalat, beliau menghadap kepada

kami dengan wajahnya."

zol c l,t. o.
c-tJ;:+ U oF f,/

/ . oz ,z.+t r:;; s+i;v,*

;-. ti\ et * ur ;2'/t
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^d' ist ob ilt ;i, tl J- :'Ju lfr '"plr rJG # i:)"*
;\,

iJv "a rlit ';rs, 
G-, q'i q:? i '&i ,',Sn .*i i;rt

u (i, ,7t":fru.Vn', G., q"i ui:t *, yt ,P,(Y
f'5Ju.,4"i3 G..7s ui:tktk ,;,'ls

846 Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Rasulullah
SAW mengimami kami shalat Shubuh di Hudaibiyah -setelah
semalam turun hujan- ketika selesai beliau menghadap kepada
manusia fiamaah] seraya berkata, 'Apakah kalian mengetahui apa
yang dikatakan oleh Rabb [TuhanJ kalian?' Mereka berkata, 'Allah
dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda, '[Allah
berfirmanJ; pogt-pogt di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-
Ku dan ada yang kafir. Adnpun yqng mengatakan kita telah diberi
hujan karena korunia Allah dan rahmat-Nya, maka dialah orqng yang
beriman kepada-Ku dnn kafir terhadap bintang-bintang. Adapun yang
mengatakan kita telah diberi hujan.karena bintang ini dqn ini, mako
dialah orang yang kafir kepada-Ku dan berimon kepada bintang-
bintang'."

;irllt *t * ilt & ^nt J;) )i :'Jv /y i it}
*r,f;',.pi J. \tu .q' c"'"; ,yt f ;y^D ori

iPt" r* €U; i &* t:frr: r'b i uttrt ;:v ,Jta

;lr*Sl

847. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW
mengakhirkan shalat pada suatu malam hingga pertengahan malam,

kemudian beliau keluar kepada kami. Ketika selesai shalat, beliau

menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda,

o

f)
';1i -tPt
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'Sesungguhnya manusia telah shalat dan tidur, dan sesungguhnya
kalian senantiasa berada dalam shalat selama kolian menunggu
shalat'."

Keteransan Hadits:

(Bab imam menghadap manusia [jamaahJ setelah salam).
Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, salah satunya
adalah hadits Samurah bin Jundab yang akan disebutkan dengan
panjang lebar di akhir pembahasan tentang Al Jana'iz Qenazah).
Kedua, hadits Zaid bin Khalid Al Juhani yang akan disebutkan pada
pembahasan tentang Al Istisqa'(shalat meminta hujan). Ketiga, hadits
Anas yang telah dibahas dalam pembahasan tentang Al Mawaqiit
(waktu-waktu shalat) serta pada bab "Keutamaan Menunggu Shalat"
di bagian pembahasan Shalat Jamaah.

Ketiga hadits tersebut sesuai dengan judul yang diberikan,
namun yang paling tegas menerangkan hal itu adalah hadits Zaid bin
Khalid, dimana ia berkata, J'rdt 11* lKeti*a selesai...). Adapun

perkataannya pada hadits Samurah, J:* til. *t f Nt .k ,rlt orS

9i * '#i i..f- (Biasanya apabila Nabi SAW shalat, beliau

menghadap kepada kami dengan wajahnya) artinya adalah, apabila
beliau SAW selesai melakukan shalat, maka beliau menghadap
kepada kami. Kesimpulan ini diambil karena adanya keharusan untuk
tidak berpaling dari kiblat sebelum selesai shalat. Adapun

perkataannya dalam hadits Anas, 'Fi 
e $U lXetifa selesai shalat

beliau menghadap...) dipahami seperti di atas. Konteks hadits
Samurah sangat jelas menyatakan bahwa beliau SAW melakukan hal
tersebut secara berkesinambungan.

Dikatakan, bahwa hikmah menghadap makmum adalah supaya
mengajari mereka apa yang mereka butuhkan. Berdasarkan hal ini
maka perbuatan itu khsusus bagi mereka yang sama seperti keadaan
Nabi SAW, yakni bermaksud memberi pelajaran dan nasihat.

Pendapat lain mengatakan bahwa hikmahnya adalah untuk
memberitahu orang yang baru masuk bahwa shalat telah selesai, sebab

apabila imam masih tetap seperti keadaannya semula, maka timbul
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dugaan bagi yang baru datang bahwa imam sedang melakukan
tasyahud, misalnya.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa sikap imam yang
membelakangi makmum sesungguhnya hanya karena kedudukannya
sebagai imam. Apabila shalat telah selesai, maka hilanglah sebab

tersebut. Maka menghadap makmum saat itu dapat menghilangkan
kesombongan serta perasaan lebih tinggi daripada makmum. Wallohu
a'lam.

157. Imam Berdiam Sejenak di Tempat Shalatnya Setelah
Salam

2 /g C A

.a*' nJl ^^t , )i q5iJl c6-1 g6?,o

u.l
. l. t

,f P"

t.
.V-a-l

zz J

-* ott :Jti

o7- f.
A-Ie 4ijl

,t. /o,
.9 d-\ar

lt :.* C iuYr L;bir'^;;,;1j ,sj * ?T:t -t;sr ^t*t

848 Dari Nafi' dia berkata, "Biasanya Ibnu Umar shalat (sunah)
di tempat di mana ia shalat fardhu. Hal itu dilakukan pula oleh Al
Qasim. Disebutkan pula dari Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada
Nabi SAW, 'Janganlah imam shalat sunah di tempatnya', tapi ini tidak
shahih."

1- .n 6,.'1'-:- clo-
ob Cl .Jl a^l- ?l t
,7V ,Jt'Jti ,*:.K

-9,.
et-;Jl ;r

849. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW apabila salam,
beliau berdiam sejenak di tempatnya. Ibnu Syihab berkata, "Kami
menganggap -wallahu q'lam- agar keluar siapa yang hendak berbalik
di antara wanita."

'& tt\',trs '{:
't I-";J -S,,i i:t

, / g/ o /J ,a:l ;,,
. ,ti
)- 6-P
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W.?t? .1 ,ir{', e3 * frt .u "'nir 
g"il * ?i t

, o.o,{ ,oi o i,r, rt,or)o./,',.gt, t,-. o.l tl. r',
e) ,.e:,t- dr J+ ,J OeJc d/-+ ,tJt J kb & u'.f :i.:Ju

u,"* ;'; * -j;')'i, ,l,o: &, -.'rtt ,* ilt J;.,

f ;; t:';i :;" U L\iL iu:ir4' + 4'ti -V
+ Li ',:;1t ,r.';i ,'*{lt',svi .+.r{t '+ $rt "A17t

+'$, ,t:,;,-tt ; y';.1'4\S')'i?i YAt T:Ut -
J\r) .&3 * ilt ,k 4t ets":i ;.'Fs Us)?;': ,i
"A)|t *,* *j Jtio', ^i,'it +,f*"A.b!t *'e",.

;t *'i* * ; *; ;:L ,'$st'sv, *t4trb'*o '1
*') * ilt * 4t * n:-o ,i-"; q2i;tf 7V

850. Dari Ummu Salamah -istri Nabi SAW- ia berkata,

"Biasanya beliau SAW salam dan kaum wanita berbalik masuk ke

rumah-rumah mereka sebelum Rasulullah SAW berbalik." [bnu

Wahab berkata dari Yunus dari Ibnu Syihab, "Hindun Al Firasiyah

telah mengabarkan kepadaku." Utsman bin Umar berkata, "Yunus

telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Hindun Al Firasiyah

telah menceritakan kepadaku." Az-Zubafii berkata, "Telah

mengabarkan kepadaku Az-Zuhri bahwa Hindun binti Al Harits Al

Qurasyiah mengabarkan kepadanya -dan ia berstatus sebagai istri
Ma'bad bin Al Miqdad yang menjadi sekutu Bani Zuhrah- dan ia

biasa masuk menemui istri-istri Nabi SAW. Syu'aib berkata darr Az-
Zuhri, "Hindun Al Qurasyiah telah menceritakan kepadaku." Ibnu Abi
Atiq berkata dari Az-Zuhri dari Hindun Al Firasiyah bahwa Al-Laits
berkata, "Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepadaku, bahwa ia
menceritakan kepadanya dari Ibnu Syihab dari seorang wanita

Quraisy, dia menceritakan kepadanya dari Nabi SAW."
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Keteransan Iladits:

(Bab imam berdiam sejenak di tempat shalatnya setelah salam).
Yakni setelah beliau menghadap kepada makmum agar sesuai dengan
pembahasan terdahulu. Sesungguhnya berdiam sejenak tidak berkaitan
dengan urusan dzikir, doa, pengajaran atau shalat sunah. Oleh sebab
itulah Imam Bukhari menyebutkan di bab ini masalah imam shalat
sunah di tempatnya.

:.k e fg t L't*.;1 1i*o* tidak shalat sunah di tempatnya).

Kalimat ini disebutkan dari segi maknanya, adapun lafazhnya dalam

riwayat Abu Daud disebutkan, 'r( y',* \( ?ti;-\i iu't-'oi Vt;i 'r;i

:tl3t el_9 * (Apakah memberatkan bagi salah seorqng di antara

kalian untuk maju, mundur atau bergeser ke kanan atau ke hri dalom

shalatnya) Sementara dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, ,* ttt
'€:Ai (Apabila salah seorang di ontara kalian sholat). Abu Daud

menambahkan, 16=:5 C 4 (Yakni shalat sunah). Dalam riwayat Al

Baihaqi disebutkan, ?1"143 ?/t d Lfr oi'€ir( ':tri ri1 (Apabita

salah seorang di antara kamu hendak melakukan shalat sunah setelah
shalatfardhu, maka hendaklah ia maju) (Al Hadits).

e" li (dan tidak shahih).Ini adalah perkataan Imam Bukhari,

dan yang demikian itu karena sanadnya lemah dan mudhtharib
(goncang), ia hanya dinukil oleh Laits bin Abu Sulaim yang dikenal
sebagai perawi yang lemah. Di samping itu, terjadi perbedaan riwayat
darinya. Perbedaan yang dimaksud disebutkan oleh Imam Bukhari
dalam kitabnya At-Torikh, seraya berkata, "Hadits ini tidak terbukti
akurat."

Sehubungan dengan persoalan ini telah diriwayatkan dari

Mughirah bin Syu'bah melalui jalur marfu'dengan lafazh, i6)i jar l
',C. .. ?, .. 1, t o

J":,*'" ,F + dk ,,t$ ibir .t (Hendahrya imam tidak shalat di
tempot dimino ia shalar (fardha) hinggo berpindah). Diriwayatkan
oleh Abu Daud dengan sanad terputus (munqathi '). Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ali, dia berkata, ) ,Jf t!;t 6t
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:,* 4 i:F" "- ful\ Lp (Termasuk sunnah agar imam tidak

shalat sunah hingga berpindah dari tempatnya) Kemudian Ibnu

Qudamah meriwayatkan dalam kitab Al Mughni dari Imam Ahmad
bahwa beliau tidak menyukai hal itu, seraya berkata, "Aku tidak
mengetahuinya dari selain Ali." Seakan-akan menurut beliau hadits

Abu Hurairah tidak akurat, demikian pula dengan hadits Al Mughirah.
Hikmah tidak disukainya hal itu karena dikhawatirkan terjadi
kesamaran antara shalat sunah dengan shalat fardhu.

Dalam riwayat Imam Muslim dari As-Sa'ib bin Yazid
bahwasanya ia shalat Jum'at bersama Muawiyah, lalu ia shalat sunah

sesudahnya. Maka Muawiyah berkata kepadanya, "Apabila engkau

shalat Jum'at, maka jangan teruskan dengan shalat (sunah) hingga
engkau berbicara atau keluar, karena serungguhnya Nabi SAW
memerintahkan kami demikian." Hal ini merupakan bimbingan untuk
menempuh cara aman dalam menghilangkan kesamaran, dan di bawah

konteks ini pula hadits-hadits tersebut di atas dipahami.

Dari seluruh dalil yang ada dapat disimpulkan bahwa imam
mempunyai beberapa keadaan; karena di antara shalat ada yang
dilakukan shalat sunah sesudahnya, dan ada pula yang tidak demikian.

Untuk keadaan pertama telah terjadi perbedaan pendapat; apakah

seseorang menyibukkan diri dengan membaca dzikir-dzikir tersebut
lalu'melakukan shalat sunah seperti yang diamalkan oleh kebanyakan

ulama, atau seperti pendapat Abu Hanifah yang mendahulukan shalat

sunah. Landasan argumentasi (hujjah) mayoritas ulama adalah hadits

Muawiyah. Mungkin dikatakan bahwa tidak ada ketentuan pemisah

antara shalat fardhu dan sunah hanya dengan melakukan dzikir,
bahkan apabila seseorang berpindah tempat maka hal itu dianggap

mencukupi. Apabila dikatakan akurasi hadits tentang berpindah

tempat belum dapat dibuktikan, maka hal itu telah terkandung dalam

hadits Muawiyah, yakni pada lafazh 'tF \( (atuu engkau keluar).

Pendapat yang mendahulukan membaca dzikir sebelum melakukan

shalat sunah diperkuat oleh lafazh a71.dr j3 (di betakang shalat),

seperti tercantum dalam hadits-hadits'shahih. Namun sebagian ulama

madzhab Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan :fut 
';.t

adalah sebelum salam. Perkataan mereka ini ditanggapi dengan

mengemukakan hadits tentang orang-orang kaya yang meraih
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keutamaan, yang mana pada hadits itu dikatakan,'o?,* Y ;i o:t #
(kalian bertasbih di belakang setiap shalat), dan dipastikan bahwa
yang dimaksud adalah setelah salam. Maka, demikian pula dengan

hadits-hadits yang serupa dengannya.

Adapun keadaan kedua, yakni shalat yang tidak dilakukan shalat

sunah sesudahnya, maka imam serta makmum menyibukkan diri
dengan membaca dzikir yang mq'tsur tanpa ditetapkan tempatnya.
Bahkan jika mereka mau, mereka boleh berbalik seraya berdzikir dan

boleh pula berdiam sejenak untuk berdzikir. Apabila imam memilih
berdiam sejenak di tempat shalat dan telah menjadi kebiasaannya

untuk mengajari para makmum atau menasihati mereka, maka imam
dianjurkan untuk menghadap kepada makmum. Sedangkan jika hanya

membaca dzikir ma'tsur, apakah harus dengan menghadap kepada

makmum atau cukup miring ke kanan lalu berdoa? Posisi yang

terakhir inilah yang ditegaskan oleh kebanyakan ulama madzhab
Syaf i. Kemungkinan pula apabila dzikir tidak berlangsung lama,

maka imam tetap pada posisi menghadap kiblat, karena yang demikian
lebih sesuai untuk berdoa.r06 Sedangkan posisi pertama bisa saja

dilakukan apabila dzikir dan doa memerlukan waktu yang cukup lama.

Wallahu A'lam.

:dt U. (di antara kaum wanita). Pada bab "salam" melalui

jalur ini terdapat tambahan, i$,|J:iit i #:U-'oi F (Sebelum

mereka didapati oleh orang-orang yong berbalik di antara kaum)
yakni kaum laki-laki. Ini adalah lafazh riwayat Yahya bin Qaz'ah
seperti yang akan disebutkan kemudian.

'# og (beliau salam), yakni Nabi SAW. Riwayat ini memberi

isyarat batas minimal beliau SAW berdiam di tempatnya setelah

salam.

,+, i,ir irij (Ibnu Wahb berkota... dan seterusnya)

diriwayatkan melalui jalur maushul oleh An-Nasa'i dari Muhammad
bin Salamah dari Ibnu Wahab, sama seperti sanad di bagian awal

'06 P"rrd-p", rrrt b"r* b.Ir-"*ry. disyariaflian adalah imam menghadap makmum

dengan selurutr wajahnya setelah salam dan istighfar, serta setelah selesai membaca

"Allahumma antassalam... hingga akhir" tanpa batasan tertentu, berdasarkan keterangan

terdahulu dalam hadits-hdits shahih. llallahu A'lam.
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hadits dengan tafazh, * bt e it JlJ,1)'*, '#'# tit i iJ;rr L1

its Pi f h, e lt l?3 itt rirj,i,r irs v St 7t 4,t,,y, *,
lV)t lStt"ngguhnya parawanita biasa apabila telah salam, mereka

berdiri sementara Nabi SAW bersama laki-laki yang turut shalat tetap
berdiam hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah. Apabila
Rasulullah SAW berdiri, kaum laki-laki pun turut berdiri).

*5 dtt3 (Syu'aib berkata) Yaitu Syu'aib bin Abu Hamzah,

sedangkan Ibnu Abi Atiq adalah Muhammad bin Abdullah, dan

riwayat keduanya memiliki sanad lengkap (maushul) dalam krtab Az-
Zuhriyaat. Adapun maksud lmam Bukhari adalah menjelaskan
perbedaan nasab Hindun; di antara mereka mengatakan ia adalah Al
Firasiyah yang dinisbatkan kepada Bani Firas, salah satu marga
Kinanah. Di antara mereka ada yang mengatakan Al Quraisyiah. Bagi
mereka yang berpendapat bahwa Kinanah adalah asal dari suku

Quraisy, maka tidak ada perbedaan antara kedua penisbatan tadi.
Sedangkan bagi mereka yang berpendapat bahwa asal suku Quraisy
adalah Fihr bin Malik, maka kemungkinan bertemunya dua nasab
pada diri Hindun atas dasar salah satunya sebagai nasab aslinya,
sedangkan yang lainnya adalah nasab dari persekutuan.

. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan riwayat Al-Laits yang
terakhir bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa lafazh

Qurasyiah (*?) merupakan perubahan penulisan dari kata Firasiyah

(i;tt). Bantahan Imam Bukhari tersebut berdasarkan lafazh, 6Ut ib
.,, .

,f-? U (dari seorang wanita Quraisy). Dalam riwayat Al Kasymihani

Air.brttun, i?;r'oi (Bahwasanya seorang wanita) serta perkataannya

pada riwayat itu, *t y a' ,* ,;t * (Dari Nabi SAW) tidak

memiliki sanad maushul, karena wanita yang dimaksud adalah

seorang tabi'in seperti yang disebutkan. Seakan-akan kelalaian di sini

berasal dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, sedangkan riwayatnya dari
Ibnu Syihab termasuk riwayat dari teman seangkatan (aqran).
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Pelaiaran vane danat diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

L Hendaknya imam memperhatikan kondisi makmum.

2. Berhati-hati dengan cara menjauhi perkara yang dapat
menjerumuskan kedalam hal-hal yang terlarang.

3. Menjauhi tempat-tempat yang dapat menimbulkan kecurigaan.

4. Tidak disukai bercampur-baur antara wanita dan laki-laki di
jalan-jalan, terlebih di rumah-rumah.

5. Konsekuensi dari alasan tersebut bahwa apabila para makmum
hanya terdiri dari kaum laki-laki, maka tidak perlu berdiam
sejenak di tempat setelah salam. Demikianlah Ibnu Qudamah
memahami hadits Aisyah yang berbunyi, il "A i ,t riy o'e ifr

ftiltt ir#' t: r:" |s le'71,:tt'etr2i>(.rr Uf r,+i,,Sg 6 )ty
(Bahwasanya Nabi SAW apabila telah memberi salom, maka
beliau tidak berdiam di tempatnya kecuali sekedar wqktu
membaca allahumma antassalaam wa minkassulaam
tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam (Ya Allah, Engkau
adalah As-Salaam (Ailaha Sejahtera), dari-Mu kesejahteraan,
penuh berkahlah Engkau wahai Dzat yong memiliki keagungan
dan kemuliaan). (Diriwayatkan oleh Imam Muslim).

6. Kaum wanita boleh menghadiri shalat jamaah di masjid, dan
masalah ini akan dibahas kemudian.

158. Orang Yang Shalat Mengimami Manusia Lalu Ingat Suatu
Kebutuhan Maka Ia Melangkahi Mereka

oe

'raAt 4r1Jt{ "ut &|tt irrj l;, ,itt a:f ,f

.c - t o.f| . o .o. l t o 'Zi ,r..c c. o ,'o,-.4i^*rr o-fV ,# r)l (:-oF Ub -p;r t-:j
/ ,.

&r 4'
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851 Dari Uqbah, dia berkata, "Aku shalat Ashar di belakang
Nabi sAw di Madinah. Beliau salam kemudian berdiri dengan
terburu-buru seraya melangkahi pundak orang-orang menuju salah
satu kamar istrinya. orang-orang pun terkejut karena ketergesa-
gesaannya. Lalu beliau keluar kepada mereka dan melihat bahwa
mereka heran karena ketergesa-gesaannya, maka beliau bersabda,
'Aku ingat sesuatu berupa emas batangan yang ada pada kami, maka
aku tidak suka bila ia menghalangiku, dan aku memerintahkan untuk
dibagikannyo'."

Keteransan Hadits:

(Bab barangsiqpa yang shalat mengimami manusia lalu ingat
suatu kebutuhan maka ia melangkahi mereko). Maksud judul bab ini
adalah menjelaskan bahwa berdiam sejenak [setelah salam], seperti
yang disebutkan pada bab sebelumnya, adalah dilakukan apabila tidak
ada keperluan yang mengharuskan untuk berdiri.

'd6t LF (manusia pun terkejut) yakni takut. Inilah kebiasaan

para sahabat apabila melihat beliau SAW melakukan sesuatu yang
tidak biasa dilakukannya. Mereka cemas apabila turun wahyu
berkenaan dengan sikap mereka yang tidak baik.

o 
)o, 

l o"

; U t* c,"f5 (aku ingat sesuatu berupa emas batongan).

Dalam riwayat Rauh dari umar bin Sa'id di bagian akhir pembahasan

shalat disebutkan, :fr, eS?t ofi Q4ku ingat sementara qku dalam

keadaqn shalat). Adapun dalam riwayat Abu Ashim disebutkan, A t-;

!,ilt (Emas yang berasal dari sedekah).

,#" (menghalangiku) Yakni menyibukkan pikiranku sehingga

tidak dapat berkonsentrasi dalam menghadap Allah SWT. Sementara
Ibnu Baththal memahaminya dengan makna lain, dia berkata, "Ini
merupakan keterangan bahwa mengakhirkan sedekah dapat
menghalangi pelakunya pada hari kiamat."
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1.

)

3.

.. - , o,lad*b.'oVv (aku memerintahkan untuk dibagikonnya). Dalam

,i*uyx,atJu Ashim disebutkan, 'r*i (Maka aku pun membagikan-

nya).

Pelaiaran vane dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

Berdiam sejenak setelah shalat tidak wajib hukumnya.

Diperbolehkan melangkahi orang karena suatu kebutuhan.

Shalat dengan memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya
dengan shalat, tidak merusak shalat dan tidak mengurangi
kesempurnaannya.

Menyusun rencana -saat shalat- untuk melakukan hal-hal yang
diperbolehkan tidak berdampak negatif bagi shalat.

Boleh menisbatkan perbuatan terhadap apa yang diperintahkan
kepada manusia.

Boleh menunjuk wakil atau pengganti dalam urusan yang dapat
dikerj akannya sendiri.

159. Berbalik dan Berpaling Dari Arah Kanan dan Kiri

Anas bin Malik berbalik dari arah kanannya dan arah kirinya
serta mencela orang yang memilih -atau sengaja- berbalik dari arah

kanannya.

4.

5.

6.

74O - FATHUL BAARI



* ut* )W.'€'Li'J;L;-y ,irr |t?Jv,lu,;\i,r
'iit -* 4t UL'ra ,^+;"* \\J rfi-y Li + &; Li 6;

.,.)6*i*t1 *:e
852. Dari Al Aswad, dia berkata, "Abdullah berkata, 'Janganlah

salah seorang di antara kalian menjadikan sesuatu dari shalatnya untuk
syetan, dimana ia melihat bahwa menjadi keharusan baginya untuk
tidak berpaling kecuali dari arah kanannya. Sungguh aku telah melihat
Nabi SAW sering berpaling dari arah kirinya'."

Keteransan Hadits:

(Bab berbalik dan berpaling dari arah kanon dan kri).Ibnu Al
Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengumpulkan antara lafazh
infitaal (berbalik) dan inshiraaf (berpaling) sebagai isyarat bahwa
tidak ada perbedaan dari segi hukum antara orang yang berdiam
sejenak di tempat shalatnya jika berbalik menghadap makmum,
dengan orang yang langsung pergi untuk melakukan (memenuhi)
keperluannya."

tl. . . 'j)6 A. ',-;t ik 3 gan Anas bin Malik.. . dan seterusnya).

Riwayat ini disebutkan beserta sanadnya oleh Musaddad dalam

kitabnya Al Musnad Al Kabir melalui jalur Sa'id dari Qatadah, '#;
'rYt'riU g 'riU ,:d:rr;, *j ,f rl ,l* r ii( als ,?y" ,y * (Dan

dia {Anas} mencela **s ;org *i*iUn untuk iidak berbalik kecuali
dari arah kanannya. Lalu dia berkata, "Iq berputar seperti
berputarnya ke ledai.").

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa makna lahiriah hadits ini
bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim melalui
jalur Ismail bin Abdurahman As-Suddiy, dia berkata, Li! Ui UL

9; h' & 4t t :"i:) 6'g'A S vi:,5:e * :i *V'q2 rslJ.lii

# ,f U.2i {: <,qf, bertanya kepada Anas, "Bagaimana aku

berpaling [berbalikJ apabila aku -selesai- shqlq\ apakah dari arah
kanqnku atau dari aroh kiriku? " Dia menjawab, "Adapun aku lehih
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sering melihat Nabi SAW berpaling dari aroh kanannya. "). Namun
keduanya mungkin dipadukan, yaitu bahwa Anas mencela orang yang
meyakini keharusan berpaling atau berbalik dari arah kanan. Adapun
apabila ia tidak meyakini demikian, maka berbalik dari arah kanan
adalah lebih utama.

::q * U.?:Jr 5i? (sering berpaling dari arah kirinya), Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan, Pt f h' ,,ta *t'l'r:, 41t U fti
l.V ,f U.3\ (Yang lebih sering aku lihat, Rasulullah SAW

berpaling dari arah kirinya). Adapun riwayat Imam Bukhari tidak
bertentangan dengan hadits Anas yang telah saya sebutkan dalam
riwayat Imam Muslim. Sedangkan riwayat Imam Muslim ini sangat
jelas pertentangannya dengan hadits Anas, karena pada kedua hadits

itu sama-sama menggunakan lafazh fl (lebih sering).

Imam An-Nawawi mengatakan, kedua riwayat itu mungkin
dipadukan dengan mengatakan bahwa Nabi SAW satu saat berbalik
dari arah kanan dan pada saat yang lain berbalik dari arah kiri, maka
masing-masing dari kedua sahabat tersebut mengatakan apa yang
menurut keyakinannya lebih sering. Hanya saja Ibnu Mas'ud tidak
menyukai adanya keyakinan untuk berbalik dari arah kanan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini sesuai dengan atsar
dari Anas yang telah disebutkan. Keduanya mungkin untuk
dikompromikan melalui cara lain, yaitu hadits Ibnu Mas'ud dipahami
saat shalat di masjid, karena kamar Nabi SAW berada di sebelah

kirinya, sedangkan hadits Anas pada keadaan selain itu seperti saat

safar (bepergian). Apabila terjadi kontradiksi antara keyakinan lbnu
Mas'ud dengan keyakinan Anas, maka yang harus dikedepankan

adalah keyakinan Ibnu Mas'ud, karena ia lebih berilmu dan lebih tua,

serta lebih banyak bersama Nabi SAW dan tempatnya lebih dekat
kepada Nabi SAW saat shalat daripada Anas. Di samping itu pada

sanad hadits Anas terdapat perawi yang diperbincangkan, yakni As-
Suddiy. Begitu pula hadits Ibnu Mas'ud, telah disepakati ke-shahih-

annya berbeda dengan hadits Anas. Selain itu hadits Ibnu Mas'ud
sesuai dengan keadaan, yakni kamar beliau SAW berada di sebelah

kiri masjid seperti yang telah dijelaskan.
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Menurut saya, mungkin saja kedua hadits itu dikompromikan

dengan cara lain, yakni; orang yang mengatakan beliau SAW lebih

sering berbalik dari arah kirinya melihat keadaan beliau SAW saat

shalat. Sedangkan orang yang mengatakan beliau SAW lebih sering

berbalik dari arah kanannya melihat kepada keadaan beliau SAW saat

menghadap makmum setelah salam sesudah shalat. Dengan demikian,

maka berbalik setelah shalat tidak ditetapkan pada arah tertentu. Dari

sini maka para ulama menyukai berbalik ke arah yang dibutuhkannya.

Akan tetapi mereka mengatakan, bahwa apabila kedua arah itu berada

pada posiii yang sama, maka arah kanan lebih utama berdasarkan

L.r.u*un hadits-hadits yang menegaskan keutamaan mendahulukan

yang kanan, seperti hadits Aisyah dalam pembahasan tentang

thaharah (bersuci).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Di sini terdapat dalil bahwa

perbuatan yang hukumnya sunah bisa menjadi makruh apabila tidak

ditempatkan sesuai proporsinya, sebab mendahulukan yang kanan

disukii dalam segala sesuatu, yakni dalam perkara ibadah. Akan tetapi

karena Ibnu Mas'ud khawatir akan diyakini sebagai suatu kewajiban,

maka beliau mensinyalir perbuatan itu bisa menjadi makruh. Wallahu

a'lam.

. 160. Tentang Bawang Putih yang Me-ntah dan Bawang
Merah Serta Kurrats"'

'i 
9r)t q|Ht:i?itt'Fi';,t--t* ilt;*. Ct,*t

\:1-.;U'A>,n,*

Sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang makan bawang putih atau

bawang merah karena lapar atau sebab lainnya, maka janganlah ia

mendekati masjid kami."

lo7 Kurrut, adalah sejenis sayuran yang tidak sedap bawrya- penerj.
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:r"r q.',SGJ t*ilt,k dtoirnzfit *r'; it,f
tt'r*.xU'Afi -tit4- r'At".f q|Yi ;,'*

853. Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda pada

perang Khaibar, "Barangsiapa yang makan sesuatu dari pohon ini -
yakni bawang putih- maka janganlah ia mendekati masjid kami'"

{"'ltst ,bi.:st'lu i;u itt + a }G'.il- iSv ,tb;";l)v),

.6:u ,tsw.fi -titL.;- r.'P,:: q.',Fi"a:&i
;i * ti;'iLr'Jv'r *.o,ra;t;i Y iJs \:.q.Y :t

.e,il,e.r
854. Dari Atha', dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin

Abdullah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang

makan sesuatu dari pohon ini -maksudnya bawang putih- maka

janganlah bercampur dengan lami di masjid-masiid kami'. Aku

bertata, 'Apakah yang dimaksudkannya?' Dia berkata, 'Aku tidak

mengira api yang dimaksudkannya melainkan karena mentahnya'."

Al Makhlad bin Yazid berkata dari Ibnu Juraij, "Melainkan karena

baunya."

*tt & olt ;:i'A yt r3';r.'ry uiiW e 7V it ,f

u.(t ;y"F ilu .aki;f ;1)* -alk :fri 4 ;t
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*r^i, ,]"tf"rs)!)t [;,yi ar\ilaP,'

855. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, "Atha' mengaku bahwa

Jabir bin Abdullah mengaku pula bahwa Nabi SAW bersabda,
'Barangsiapo yang makan bawang putih atau bowang merah, makq
hendnklah ia menghindari kami -atau beliau bersabda hendaklah
menghindari masjid kami- dan hendaklah ia duduk di rumohnya'.
Sesungguhnya telah dihidangkan untuk Nabi SAW sepiring sayur dari
'buquul'|j8 lalu beliau mencium baunya, maka beliau

menanyakannya. Diberitahukan kepada beliau bahwa didalam piring
tersebut ada buquuL Beliau bersabda, 'Dekatkanlah ia' . Yakni kepada

sebagian sahabatnya yang bersamanya. Ketika beliau melihat orang
itu tidak suka memakannya, maka beliau bersabda, 'Makanlah, karena
sesungguhnya aku bermunajat (berbicara) dengan Dzat yang engkau
tidak b ermunajat dengannya' ."

Ahmad bin Shalih berkata dari Ibnu Wahab, "Dihidangkan di
Badar." Ibnu Wahab berkata, "Yakni periuk yang berisi sa1ruran." Al-
Laits serta Abu Shafwan tidak menyebutkan dari Yunus kisah tentang
peiiuk itu, maka aku tidak tahu apakah ia berasal dari perkataan Az-
Zuhn atau termasuk bagian hadits.

856 Dari Abdul
kepada Anas, 'Apakah
bawang putih?' Dia

.g,";A,t "ri c.:;x;1jlr ,t3'u'Fi
Aziz, dia berkata, "Seorang
engkau dengar Nabi SAW

berkata bahwa Nabi

laki-laki bertanya
bersabda tentang
SAW bersabda,

l0* Buquul aclalah sayuan sejenis kol namrur baunya tidak sedap. penerj.
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'Barangsiapa yang makon sesuatu dari pohon ini, maka janganlah
mendekati kami -atou- janganlah shalat bersama komi' ."

Keterangan Hadits:

(Bab tentang bowang putih) Judul bab ini dan bab sesudahnya
berhubungan dengan hukum-hukum masjid, adapun semua judul bab
sebelumnya menerangkan tentang sifat shalat. Adapun kesesuaian
judul bab ini serta yang sesudahnya dengan bab-bab sebelumnya itu
ditinjau dari sisi bahwa Imam Bukhari menjelaskan sifat-sifat shalat
dalam konteks yang dilakukan secara jamaah. Oleh sebab itu,
permasalahan setelah pembahasan tentang "adzari' tidak disebutkan di
bawah pembahasan tersendiri, karena dalam pembahasan tentang
adzan itu beliau (Imam Bukhari) menyebutkan hukum-hukum qamat,
masalah imam, shaf (barisan shalat), jamaah dan sifat shalat. Karena
semua itu berkaitan satu sama lain dan semuanya berkonsekuensi
menghadiri shalat berjamaah melalui cakupan yang umum, maka
sangat sesuai untuk disebutkan pula hukum seseorang yang
mengalami halangan untuk tidak turut berjamaah, seperti karena
makan bawang, serta orang yang tidak wajib berjamaah seperti anak
kecil. Begitu pula orang yang disukai berjamaah pada beberapa
kesempatan, seperti kaum wanita, maka beliau menyebutkan masalah-
masalah ini pada bab-bab berikutnya sekaligus mengakhiri
pembahasan tentang sifat shalat.

o'. oi t o,

:f )i Ldt q (karena lapar atau sebab lainnyo) Saya ridak

melihat riwayat yang membatasi dengan "lapar atau sebab lainnya,,.
Akan tetapi hal ini diambil dari perkataan sebagian sahabat dalam
sebagian jalur periwayatan hadits Jabir dan selainnya. Dalam riwayat

Imam Muslim dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, & 4t g
az6Jt Lw ,?t:jiit, ,F ,ff V'*, 9u ht Q,rabi sAW metarang

makan bawang merah dan Kurraats (sayuran yang beraroma tidak
sedap), lalu kami dikalahkan oleh kebutuhan.) (N Hadits). Imam
Muslim meriwayatkan pula dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, p

it* ;8r2 yt :: e fri '# 'd";'o( A (Betum tagi kami

menaklukkan Khaibar hingga kami pun telah makan buquul,
sementara manusia dalam keadaan lapar.) (Al Hadits)
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Ibnu Al Manayyar berkata dalam krtab Al Hasyiyah, "Sebagian

ulama madzhab kami mengikutkan hukum orang yang menderita
penyakit kusta dengan orang yang makan bawang dalam larangan

mendatangi masjid." Lalu beliau berkata, "Tapi perkataan ini perlu

dicermati, sebab orang yang makan bawang dengan sengaja telah

memasukkan halangan tersebut ke dalam dirinya. Berbeda dengan

orang yang berpenyakit, dimana halangan tersebut bukan ada dalam

kekuasaannya." Kemudian dia mengatakan, "Tetapi sabda beliau

SAw, :? 'ri 
1ell, g (Karena lapar atau sebab lainnya)

menunjukkan bahwa keduanya sama dalam tinjauan hukum". Seakan

beliau melihat perkataan Imam Bukhari pada judul bab, "Sabda Nabi

SAW... dan seterusnya", maka beliau mengira itu termasuk lafazh

hadits, padahal sebenarnya tidak demikian. Bahkan ini adalah

pemahaman Imam Bukhari serta pandangannya yang membolehkan

meriwayatkan hadits dari segi maknanya.

,fi ,i (barangsiapa makan) Ibnu Baththal berkata, "Ini

merupakan dalil bolehnya makan bawang, karena sabda beliau SAW
'barangsiapa makan' adalah lafazh yang menunjukkan kebolehan

(mubah)." Tapi pandangan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar
bahwa konteks lafazh tersebut hanya menyatakan keberadaan (wujud),
bukan menetapkan hukum (barangsiapa yang didapati makan). Tentu

saja'cakupannya lebih luas daripada sekedar boleh (mubah) atau tidak
boleh. Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim dan telah aku sitir terdahulu, terdapat petunjuk yang

menyatakan tidak haram, seperti yang akan dijelaskan.

_. .1'# 6')'P,J Jt, (beliau bersabda pada perang Khaibar) Ad-

Dawudi berkata,-"Yakni ketika hendak keluar untuk perang Khaibar

atau setelah kembali darinya." Perkataan ini ditanggapi oleh Ibnu At-
Tin bahwa beliau SAW mengucapkan sabdanya itu pada saat

peperangan. Dia berkata, "Tidak ada perkara yang menghalangi untuk
memberitahukan hal itu kepada mereka saat safar."

Seakan-akan yang menyebabkan Ad-Dawudi mengemukakan

pendapat demikian adalah lafazh hadits "Maka janganlah ia
mendekoti masjid kami-, sebab secara lahiriah yang dimaksud adalah

masjid Madinah. Akan tetapi hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim mengindikasikan bahwa sabda tersebut diucapkan oleh

I

I

I
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Nabi SAW sesaat setelah penaklukan Khaibar. Dengan demikian,
maka yang dimaksud dengan "masjid kami" adalah tempat yang
disiapkan untuk shalat selama tinggal di sana. Atau yang dimaksud
dengan "masjid" adalah kata jenis yang dinisbatkan kepada kaum
muslimin, yakni janganlah ia mendekati masjid kaum muslimin.

Kemungkinan terakhir didukung oleh riwayat Ahmad dari

Yahya Al Qaththan dengan lafazh, ,6t A:frrt (Maka janganlah

ia mendekati masjid-masjid) Serupa dengannya diriwayatkan pula
oleh Imam Muslim. Hal ini membantah perkataan orang yang
mengkhususkan larangan pada masjid Nabi SAW, seperti yang akan

dijelaskan. Pendapat itu sendiri telah dinukil oleh Ibnu Baththal dari
sebagian ahli ilmu, tapi ia melemahkannya. Dalam kitab Mushannaf
Abduruazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha',
'Apakah larangan ini berlaku bagi Masjidil Haram secara khusus atau

berlaku pula pada masjid-masjid lain?' Beliau berkata, 'Bahkan
berlaku pula pada masjid-masjid yang lain."

t
-i/t ,,ii-- a;aAt o5 i/ (dari pohon ini, yalcni bawang putih).

Aku tidak ..og"nA or*g y*g ,n.ngucapkan perkataan "yakni",
namun ada kemungkinan ia adalah tlbaidillah bin Umar. As-Sarraj
meriwayatkan dari Yazid bin Al Hadiy dari Nafi' tanpa kalimat

tersebut, F r\ 9i, ;ri:*'t, 9, \t e !, J'r4 ,# (Rasututtah

saw melarang *Lfo, bawang putih pada perang Khaibar). Imam
Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abu Numair dari

[Jbaidillah, tli; r.aa up (Uingga baunya hilang).

Penggunaan lafazh a.'7J:,Jt (pohon) adalah dalam bentuk ma1az,

sebab pohon yang dikenal dalam bahasa adalah sesuatu yang memiliki
batang, sedangkan yang tidak memiliki batang dinamakan "najmun".

Makna inilah yang digunakan oleh Ibnu Abbas dan selainnya saat

menafsirkan firman Allah SWT dalam surah Ar-rahmaan ayat 6, illitj
t-ttl.ti*,-'SitJtj.roe Sementara sebagian pakar bahasa mengatakan,

bahwa "syajar" (pohon) yaitu segala sesuatu yang memiliki akar di

t* Mokou ayat tersebut mentuut Ibnu Abbas adalah, "Tumbuhan yang tidak memiliki batang

dzur tumbuhan yang memiliki batang (pohon) semuanya bersujud" -penerj.
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tanah yang dapat menggantikan batangnya apabila dipotong,

sedangkan yang tidak demikian dinamakan 'najm'.

Al Khaththabi mengatakan bahwa dalam hadits ini

menggunakan kata "pohon" dengan maksud bawang, sementara pada

umumnya orang tidak mengenal pohon kecuali yang memiliki batang

menjulang. Sebagian lagi mengatakan bahwa antarukata"syajaf' dan

"najm" mempunyai makna umum dan khusus; setiap "syaiar" (pohon)

disebut "najm", tidak sebaliknya. Sama halnya antara pohon dan

kurma, dimana setiap kurma adalah pohon namun bukan semua pohon

adalah kurma.

ifut \i (maksudnya bawong putih) Sayatidak mengenal orang

yang menafsirkannya demikian, namun saya kira ia adalah Ibnu Juraij.

ifJitu karena dalam riwayat sesudahnya dan Az-Zuhri, dari Atha'

telah disebutkan "bawang" secara tegas. Di samping telah terjadi

perbedaan konteksnya dari Ibnu Juraij, Imam Muslim menukilnya

melalui riwayat Yahya Al Qaththan dari Ibnu Juraij dengan lafazh, U

if' l+, :* 7|yl (Bmangsiapa yang makan bawang dari sovur

ini). Laludalam kesempatan lain beliau mengatakan , ?"$'i'[at|yi ,y
oflij$ (Barangsiapa yang makan bawang merah, bawang putih dan

kufraats [sayuran yang memiliki aroma tidak sedapfi.

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya Al Mustakhrai
melalui jalur Rauh bin Llbadah dari Ibnu Juraij, sama seperti itu seraya

menjelaskan orang yang mengucapkannya. Suatu kali beliau berkata,

"Ibnu Juraij berkata, dan Atha' berkatapada kali lain, 'Bawang putih,

bawang merah dan kurrats'." Sementara Abu Zubair meriwayatkan

dari Jabir dengan lafazh, ?t$,t F ft * It up @abi SAW

melarang makan bawang merah don kurrats). Dia berkata, "Dan tidak

ada bawang di negeri kami saat itu." Demikian diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimah dari Yazid bin Ibrahim dan Abdurrazzaq dari Ibnu

Uyainah, keduanya dari Abu Az-Zubair.

saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menafikan penafsiran

sebelumnya, sebab tidak adanya tanaman itu di negeri mereka bukan

berarti mereka tidak membawanya ke sana. Andaikata pemahaman ini
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pun tidak diterima, maka riwayat yang menetapkan harus lebih

dikedepankan daripada riwayat yang menafikan. Wallahu a'lam.

\!, * 6 :i:.ii (aku berkata, "Apa yang dimaksadkannya')".

Saya tidak menemukan keterangan tentang siapa yang mengucapkan

kalimat ini dan kepada siapa ditujukan. Namun saya kira yang

mengucapkannya adalah Ibnu Juraij dan ditujukan kepada Atha'.
Dalam Mushannaf Abdurrazzaq terdapat keterangan yang memberi
petunjuk ke arah itu. Sementara itu, Al Karmani menegaskan bahwa
yang mengucapkannya adalah Atha' dan ditujukan kepada Jabir.

Berdasarkan pendapat ini, maka kata ganti pada lafazh 'otti

(melihatnya) adalah kembali kepada Nabi SAW.
i. ". ,o "

e: Ut -+'i. tV ;.ti (balwa Jabir bin Abdulloh mengaku) N
Khaththabi mengatakan bahwa lafazh "mengaku" bukan dalam

konteks ketidakpercayaan, akan tetapi karena ia merupakan perkara
yang diperselisihkan maka digunakan lafazh "mengaku". Sebab,

lafazh ini hampir-hampir tidak digunakan kecuali pada perkara-
perkara yang diragukan atau diperselisihkan. Saya (Ibnu Hajar)
katakan, terkadang lafazh ini digunakan pula pada sesuatu yang telah

dipastikan kebenarannya, seperti yang telah dijelaskan. Perkataan Al
Khaththabi juga tidak menafikan hal ini. Sementara dalam riwayat

Ahmad bin Shalih 
-berikut 

ini- .dari Jabir tidak disebutkan lafazh
"mengaku".

ti:t;i 7# ,irt \( dF,# (hendaklah ia menghindari kami,

atau hendaklah ia menghindari masjid lami). lni adalah keraguan dari
perawi, yaitu Az-Zuhri, dan para perawi yang menukil dari beliau

tidak berbeda dalam menyebutkan lafazh ini.

*t y $Jt ,.P o.st 
',:ii (dan baktasanya Nabi SAW) lni

adalah hadits lain yang dihubungkan dengan sanad di awal hadits.

Adapun seharusnya adalah; Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepada

kami dengan sanadnya bahwa telah dihidangkan kepada Nabi SAW. .

dan seterusnya. Kemudian lmam Bukhari tampak ragu dalam

menentukan apakah sanad hadits it:u maushul atau mursal.

Hadits kedua ini lebih dahulu daripada hadits pertama selama

enam tahun, karena hadits pertama seperti disebutkan dalam riwayat
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Ibnu Umar dan selainnya diucapkan oleh beliau SAW saat perang

Khaibar yang terjadi pada tahun ke 7 H, sementara hadits kedua

terjadi pada tahun pertama saat kedatangan beliau SAW ke Madinah,

yaitu ketika beliau SAW singgah di rumah Abu Ayyub Al Anshari.

:r6bi 4 Jl. (kepadn sebagian sahabat-sahabatnya). Al

Karmani berkata, "Penukilan ini dari segi makna, sebab Rasul SAW
tidak mengucapkan lafazh ini, bahkan beliau bersabda, 'Dekatkanlah

makanan ini kepada fulan' . Atau pada kalimat ini terdap at lafazh yang

tidak disebutkan, yakni beliau bersabda, 'Dekatkanlah makanan ini...'
seraya mengisyaratkan kepada sebagian sahabatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dengan "sebagian

sahabat" di sini adalah Abu Ayygb Al Anshari. Dalam Shahih Muslim

dari hadits Abu Ayyub tentang kisah singgahnya Nabi SAW di

rumahnya, dia berkata, "Biasanya disiapkan makanan untuk Nabi

SAW. Apabila makanan itu dibawakan kepada Abu Ayyub -yakni
setelah Nabi SAW selesai menyantapnya- ia (Abu Ayyub)
menanyakan di mana letak jarijari Nabi SAW pada makanan tersebut.

Lalu suatu ketika ia melakukan hal itu, maka dikatakan kepadanya,

'Beliau (Nabi SAW) tidak menyantapnya'. Makanan tersebut pada

saat itu diberi bawang." Ia (Abu Ayyub) berkata, "Apakah ia haram,

wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi aku tidak
menyukainya."

€$ 1 c ,5rsi ;y'B (makanlah, korena sesungguhnya aku

bermunajat dengan yang engkau tidak bermunaiat dengannya) Yakni
malaikat. Dalam hadits Abu Ayyub yang dinukil oleh Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban melalui jalur lain; bahwasanya

Rasulullah SAW mengirimkan sayuran yang ada bawang merah atau

kurrats kepadanya, maka dia tidak melihat adanya bekas beliau SAW,

lalu ia pun memakannya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya,

"Apakah yang menghalangimu?" Dia berkata, "Aku tidak melihat

bekas tanganmu." Beliau SAW bersab au, {{Ai )1t "9 
U g*i

(Aku malu kepada malaikat Allah, tapi ia tidak haram). Keduanya

meriwayatkan pula dari hadits Ummu Ayyub, ia berkata, "Rasulullah

SAW singgah di tempat kami, maka kami menyiapkan makanan yang

bercampur buqul untuknya." Lalu disebutkan riwayat seperti di atas,

dan beliau SAW bersabda kepadan ya, Jt?i 4\,e. f'C 'd iy fit
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\F?|b ,;,t\( lUal@nlah oleh kalian, korenq sesungguhnya aku tidak

sama dengan salah seorang di antara kalian. Sesungguhnya aku tqkut
menyakiti sahabatku).

o -o. ia - . , t ' ,o

,lJr eii ,-;i ,f ot:ri, i.i, 4t f n" fi (At-Laits serta Abu

Sh"fr"; tidai menyebutkan kisah tentang periuk dnri Yunus). Adapun
riwayat Al-Laits telah disebutkan melalui jalur maushul oleh Adz-
Dzuhali dalam kitab Az-Zuhriyaat, sedangkan riwayat Abu Shafwan
Al Umawi disebutkan melalui lalur maushul oleh Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang Al Ath'imah (makanan) dari Ali bin Al
Madini. Lalu beliau mencukupkan pada hadits pertama sebagaimana
halnya Uqail mencukupkan pada riwayat Az-Zuhri, seperti yang
dikutip lbnu Khuzaimah.

tl ... €):ti'.)i (aku tidak tahu... dan seterusnya). Ini adalah

perkataan Imam Bukhari. Adapun mereka yang mengira bahwa
perkataan tersebut adalah perkataan Ahmad bin Shalih atau perawi
sebelumnya, maka pendapat tersebut keliru. Sementara Al Baihaqi
mengatakan bahwa kaidah dasar menyatakan, suatu lafazh yang
bersambung dengan hadits dianggap sebagai bagian dari hadits hingga
diperoleh penjelasan bahwa ia adalah perkataan perawi yang
disisipkan dalam hadits (mudraj).

h; lL (seorang laki-laki bertanya). Saya belum menemukan

nama laki-laki itu. Dikaitkannya hadits dengan lafazh "masjid" tidak
berarti larangan tersebut khusus berlaku pada masjid. Bahkan cakupan
umum hadits ini dijadikan pula sebagai dalil untuk menyamakan
hukum masjid dengan tempat-tempat perkumpulan; seperti mushalla
untuk shalat hari raya, tempat pelaksanaan shalat jenazah atau
walimah (perjamuan). Lalu sebagian ulama menyamakan hukum
tempat-tempat ini dengan masjid berdasarkan analogi (qiyas), akan
tetapi berpegang pada keumuman hadits di atas adalah lebih utama.

Akan tetapi alasan larangan di atas adalah agar tidak
mengganggu malaikat dan kaum muslimin. Apabila kedua hal ini
merupakan illat (dasar penetapan) hukum, maka larangan tersebut
khusus berlaku di masjid serta yang semakna dengannya, dan inilah
yang lebih kuat. Sebab apabila tidak dipahami seperti ini, niscaya
larangan tersebut akan mencakup semua tempat perkumpulan, seperti
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pasar. Kesimpulan ini diperkuat pula oleh sabda beliau SAW dalam
hadits Abu Sa'id yang dinukil oleh Imam Muslim, "Barangsiopa yang
maksn sesuatu dari pohon ini, maka janganlah mendekati kami di
masjid'.

Al Qadhi Ibnu Al Arabi berpendapat bahwa disebutkannya sifat
dalam hukum adalah menunjukkan bahwa sifat itulah yang menjadi
dasar penetapan hukum tersebut. Dari sini tertolak pendapat Al Maziri
yang mengatakan bahwa apabila semua jamaah di suatu masjid makan
makanan yang berbau tidak sedap, maka mereka tidak dilarang untuk
hadir di masjid. Berbeda halnya apabila yang makan hanya sebagian
mereka, sebab larangan di sini tidak hanya berkaitan dengan jamaah
yang shalat, bahkan berkaitan dengan mereka dan juga malaikat. Atas
dasar ini, larangan tersebut mencakup pula orang yang makan
makanan seperti itu lalu masuk masjid, meskipun ia hanya seorang
diri di masjid itu.

Hadits-hadits di bab ini telah dijadikan dalil bahwa hukum
shalat jamaah bukan fardhu 'ain (kewajiban individual). Ibnu Daqiq
Al Id berkata, "Hal itu karena konsekuensi dari larangan ini adalah
salah satu dari dua hal; yaitu bahwa makan makanan seperti ini
hukumnya mubah, maka shalat berjamaah bukan fardhu 'ain, atau
makan makanan tersebut hukumnya haram, dan shalat jamaah

termasuk fardhu 'ain. Sementara mayoritas umat ini memperbolehkan
merhakan makanan itu, maka konsekuensi logisnya shalat berjamaah
bukanlah fardhu 'ain." Dari penjelasannya dapat dikatakan; memakan
makanan seperti itu diperbolehkan, sementara konsekuensinya adalah
meninggalkan shalat berjamaah. Meninggalkan shalat berjamaah bagi
orang yang memakannya adalah boleh. Yang menjadi konsekuensi
perkara yang boleh adalah boleh pula hukumnya, dan hal ini telah
menafikan kewajiban. I lo

Ito Penjelasan ini kurang tepat, dan yang benar adalah bolehnya memakan makanan yang
memiliki bau tidak sedap tidak menatikan keberadaan shalat berjamaah sebagai fardhu 'ain
(kewajiban individual), sebagaimana bolehnya bagi seseorang untuk meninggalkan shalat
jamaah apabila makanan itu telah diletakkan (dihidangkan) di hadapannya, padahal hul'umnya
adalah mubah. Kesimpularmya; sesungguhnya Allah SWT telah memberi kemudahan bagi
para hamba-Nya, dan Dia menjadikan perkara-perkara mubah ini sebagai alasan urtuk tidak
menghadiri shalat jamaah demi mashlahat syar'i. Apabila seseorang hendali menjadikannya
sebagai tipu muslihat untuk meninggalkan shalat jamaah, mzrlia hal ilu hukumnya haram
baginya. Wallahu a'lam.
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Telah dinukil dari golongan Azh-Zhahiriyah atau sebagian
mereka bahwa memakan makanan seperti ini hukumnya haram, atas
dasar bahwa hukum shalat jamaah adalah fardhu 'ain. Adapun
penjelasannya dikatakan; shalat jamaah adalah fardhu 'ain, sementara
kewajiban ini tidak terlaksana kecuali dengan meninggalkan memakan
makanan itu. Sedangkan kewajiban yang tidak terlaksana kecuali oleh
suatu perkara, maka perkara itu menjadi wajib hukumnya. Dengan
demikian, tidak memakan makanan tersebut adalah wajib hukumnya,
sehingga memakannya adalah haram hukumnya. Demikian pula
dinukil oleh selain Ibnu Daqiq dari golongan Azh-Zhahiriyah Akan
tetapi telah ditegaskan -oleh lbnu Hazm- sebagai salah seorang ulama
madzhab Azh-Zhahiri bahwa memakan makanan tersebut adalah
halal, meski beliau berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah
adalah fardhu 'ain.

Terlepas dari konsekuensi yang disebutkan di atas,
sesungguhnya larangan untuk memakannya khusus bagi siapa yang
mengetahui bahwa waktu shalat akan segera berakhir sebelum bau
makanan itu hilang. Sama halnya bahwa shalat Jum'at adalah fardhu
'ain disertai syarat-syaratnya. Meski demikian, fardhu ini dapat gugur
dengan sebab safar (bepergian) Padahal hukum safar adalah mubah,
akan tetapi menjadi haram bagi orang yang baru mulai melakukannya
ketika mendengar adzan shalat Jum'at.

Ibnu Daqiq Al Id berpendapat, hadits ini bisa saja dijadikan dalil
bahwa memakan makanan yang memiliki bau tidak sedap termasuk
salah satu alasan syar'i yang memberi keringanan untuk tidak
menghadiri shalat jamaah. Bisa pula dikatakan; sesungguhnya
pendapat ini berada pada konteks pencegahan, maka hal itu tidaklah
berarti ia menjadi salah satu alasan syar'i untuk meninggalkan shalat
jamaah, kecuali apabila kondisi mengharuskan seseorang untuk
menyantapnya. Pendapat ini sulit dibenarkan jika ditinjau dari sikap
Nabi SAW yang mendekatkan makanan tersebut kepada sebagian
sahabatnya, dimana hal ini menafikan kemungkinan larangan di atas
hanya berindikasi pencegahan.

Mungkin pula dipahami dalam dua keadaan, dan perbedaan
antara keduanya dikatakan, sesungguhnya "pencegahan" berlaku bagi
orang yang hendak segera mendatangi masjid, sedangkan izin untuk
menyantapnya ditujukan kepada orang yang tidak segera mendatangi
masjid. Bahkan, masjid Nabi SAW saat itu belum dibangun. Telah
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disebutkan bahwa riwayat yang berindikasi "pencegahan" lebih

dahulu enam tahun daripada kisah didekatkannya makanan kepada

sebagian sahabat.

Al Khaththabi berkata, "sebagian ulama melakukan kekeliruan

ketika mengatakan bahwa memakan bawang merupakan salah satu

alasan syar'i untuk meninggalkan shalat jamaah. Bahkan

sesungguhnya hal itu adalah hukuman bagi yang memakannya,

sehingga ta terhalangi untuk mendapatkan keutamaan shalat

berjamaah." Seakan-akan Al Khaththabi mengkhususkan keringanan

tersebut (berjamaah) hanya dalam hal-hal yang tidak ada campur

tangan manusia padanya, seperti hujan dan sebagainya. Tapi hal ini

tidak berkonsekuensi bahwa makan memakanan seperti itu haram

hukumnya, tidak pula berarti shalat berjamaah bukan fardhu 'ain.

Al Muhallab menjadikan kalimat €.G I A qli ;y
(sesungguhnya aku bermunajat dengon yang engkau tidak bermunaiat

de,ngannya) sebagai dalil bahwa malaikat lebih utama daripada

manusia. Tapi pandangan ini ditanggapi dengan mengatakan; adanya

keutamaan sebagian malaikat atas manusia, tidaklah berarti jenis

malaikat lebih utama daripada jenis manusia.

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat mengenai persoalan

apakah memakan makanan seperti itu haram bagi Nabi SAW atau

tidak? Secara lahiriah halal pula bagi beliau SAW berdasarkan

keumuman sabda beliau, {firt (dan ia tidaklah haram), seperti

disebutkan dalam hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimah. Ibnu Tin menukil dari Malik, dia berkata, "Al Fujlu
(loba(radisft -ing) apabila tampak baunya maka ia sama seperti

bawang putih." Tapi At Qadhi Iyadh memberi batasan apabila

makanan itu menimbulkan rasa mual.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ath-Thabrani dari

hadits A}1t Az-Zubair dari Jabir terdapat penyebutan "Al Fujlu"

secara tekstual dalam hadits, akan tetapi dalam sanadnya terdapat

Yahya bin Rasyid, sementara dia adalah seorang perawi yang lemah.

Kemudian sebagian ulama menambahkan dengan memasukkan dalam

hal ini sebagian profesi seperti penjual ikan, orang-orang yang

berpenyakit seperti lepra, dan orang yang menyakiti manusia dengan

lidahnya. Ibnu Daqiq Al Id mengisyaratkan bahwa semua itu adalah

sikap memperluas cakupan nash, dan sikap ini tidak disukai.
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Pelaiaran yans dapat diambil

Halaman masjid dalam
sendiri. Untuk itu, apabila

hukumnya sama seperti masjid itu
SAW mendapati bau makanan

hal ini
Nabi

tersebut di masjid, maka beliau memerintahkan orang yang telah
memakannya untuk keluar ke Baqi', seperti disebutkan dalam riwayat
Imam Muslim dari Umar RA.

Catatan

Dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Ibnu
Khuzaimah disebutkan, "Barangsiapa makon dari buqul yang buruk
ini, maka janganlah ia mendekat masjid kami (sebanyak tiga kali)."
Lalu beliau memberi judul dengan "Batas Waktu Larangan untuk
Mendatangi Jamaah bagi yang Makan Bawang". Tapi sikap ini kurang
tepat, karena kemungkinan makna "tiga" adalah ucapan itu diulangi
oleh Nabi SAW sebanyak tiga kali, dan inilah makna yang kuat.
Karena sebab larangan itu adalah adanya bau, dimana ini tidak
berlangsung selama waktu tersebut.

161. Wudhunya Anak Kecil dan Kapan Mereka Diwajibkan
Mandi Serta Bersuci. Kehadiran Mereka Untuk Shalat Jamaah,

Shalat Dua llari Raya dan Shalat Jenazah serta tentang Shaf-shaf
Mereka

f
:UI e rb:'#lr t# ,J ,p ,Lr 4t dJt ;b

u& U.r :Jw t:t:* u s-e
857. Dari Sulaiman Asy-Syaibani, dia berkata, "Aku mendengar

Asy-Sya'bi berkata, 'Telah mengabarkan kepadaku orang yang lewat
bersama Nabi SAW pada suatu kuburan yang tersendiri, maka beliau
SAW mengimami mereka dan mereka pun membuat shaf. Aku
berkata, 'Wahai Abu Amr, siapakah yang menceritakan kepadamu?'
Beliau menjawab, 'Ibnu Abbas'."
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858. Dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Mandi pada hari Jum'at waiib bagi setiap orcmg yang dewosa

(baligh).

\;i:r fit *; q& .tt *U'f €,';i i,Su tf i;'rtlr"*
u
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859. Dari Sufian, dari Amr, dia berkata, "Kuraib telah

mengabarkan kepadaku dari lbnu Abbas RA, dia berkata, 'Aku tidur

1Oi ruman; bibiku -Maimunah- pada suatu malam, dan Nabi SAW

jrga tidur. Ketika tengan malam, Rasulullah SAW bangun dan

b..*"an, dari timba yang tergantung dengan wudhu yang ringan -
Amr menggambarkannya sangat ringan dan sedikit- kemudian beliau

berdiri Aanltratat. Aku pun berdiri dan wudhu, serupa dengan wudhu

beliau. Kemudian aku datang dan berdiri di samping kirinya. Maka

beliau memindahkanku dan menempatkanku di samping kanannya,

lalu beliau shalat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.

F'k&?tt^;l';t

1:t;;i J f^t€ ari
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Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Lalu beliau
didatangi oleh muadzdzin untuk memberitahukan kepadanya tentang
shalat, maka beliau berdiri dan pergi bersama muadzdzin tersebut
untuk shalat, lalu beliau shalat tanpa berwudhu (lagi)'." Kami berkata
kepada Amr, "Sesungguhnya manusia berkata, 'Sesungguhnya Nabi
SAW hanya kedua matanya yang tidur, tetapi dan tidur hatinya'."
Beliau berkata, "Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata,
'Sesungguhnya mimpi para nabi adalah wahyu'. Kemudian beliau
membaca ayat,'Sesungguhnya aku melihat dolam tidurku bahwa aku
menyembe li hmu' ." (Qs. Ash-Shaaftaat(3 7) . I 52)

&') ^lL ilt ob dJt Jrt'c-t; zEq, ru oi Luu ; ;t "*
'Ssv 

^-* ;,A.
, i o 

".o, 
o1

J-P U )y,-l re

860. Dari Anas bin Malik bahwa neneknya, Mulaikah,
mengundang Rasulullah SAW untuk suatu makanan (amuan) yang
dibuatnya, maka beliau SAW makan darinya lalu bersabda,
"Berdirilah agar aku shalat mengimami kalian." Aku berdiri menuju
tikar kami yang telah hitam karena lama tidak dipakai, lalu aku
memercikinya dengan air, lalu Rasulullah SAW berdiri, dan anak
yatim"' bersamaku dan orang tua di belakang kami, beliau SAW

shalat dua rakaat mengimami kami.

'" dalam salah satu naskah disebutkan, "Dan anak yatim bersamaku . . . "
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861. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku datang sambil

menunggang keledai, sedangkan aku pada saat itu hampir berusia

baligh. Rasulullah SAW shalat mengimami manusia di Mina tanpa

menghadap ke arah tembok. Aku lewat di hadapan sebagian shat lalu

aku turun dan melepaskan keledai makan. Kemudian aku masuk ke

dalam shaf, maka tidak ada seorang pun yang mengingkari aku atas

perbuatan itu."

t o. ,.i.e .
J-, \!J->

a<

:Uu a^xG ,:l
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-t, ) )...2

l r,.-c ol:ti
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.;->{J

562. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Nabi SAW
melakukan shalat Isya' pada tengah malam...". Ayyasy berkata;

Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, Ma'mar telah

menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah RA, dia

berkata, "Rasulullah SAW shalat Isya' pada tengah malam hingga

Umar berseru, 'Kaum wanita dan anak-anak telah tidur'. Maka

Rasulullah SAW keluar dan bersabda, 'Sesungguhnya tidak ada

seorqng pun dari penduduk bumi yang melakukan shalot ini selain

kalian'. Dan, tidak ada saat itu yang shalat kecuali penduduk

Madinah."

,6
4il
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863. Dari Abdurahman bin Abis, "Aku mendengar Ibnu Abbas
RA saat seorang laki-laki berkata kepadanya, 'Apakah engkau turut
keluar bersama Rasulullah SAW?' Beliau berkata, 'Benar, kalau
bukan karena kedudukanku darinya maka aku tidak akan menyaksikan
beliau 

-yakni karena keadaannya yang masih kecil- mendatangi
bendera yang ada di dekat rumah Katsir bin Shalt kemudian
berkhutbah. Kemudian mendatangi kaum wanita, lalu menasihati dan
memerintahkan mereka agar bersedekah Maka para wanita
menjulurkan (mengarahkan) tangan mereka ke kalung (yang sedang
mereka kenakan) lalu melemparkannya ke pakaian Bilal, kemudian
beliau bersama Bilal datang ke rumah'."

Keteransan lfadits:

(Bab wudhunya anak kecil) Az-Zain bin Al Manayyar berkata,
"Imam Bukhari tidak menjelaskan hukumnya, karena apabila beliau
menggunakan lafazh 'disukai', maka akan berkonsekuensi bahwa
shalat anak kecil yang dilakukan tanpa wudhu adalah sah hukumnya.
Sedangkan apabila Imam Bukhari menggunakan lafazh 'kewajiban',
maka konsekuensinya bahwa anak kecil akan mendapat siksaan akibat
meninggalkan perbuatan itu. Oleh sebab itu, beliau menggunakan
lafazh yang selamat dari segala konsekuensi tersebut. Hanya saja
beliau tidak menyebutkan masalah mandi, karena sedikitnya ulama
yang mewajibkannya bagi anak kecil, berbeda dengan wudhu.
Kemudian lmam Bukhari menyebutkan sesudahnya tentang waktu
dimana hal-hal tersebut menjadi wajib bagi anak kecil, beliau
mengatakan, 'Kapan diwajibkan atas mereka mandi serta bersuci'.

'lu:t't^ ;t'i
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Tapi dalam hadits-hadits yang disebutkan di bab ini tidak ada
penentuan tentang waktu yang dimaksud selain dalam hadits Abu
Sa'id, yang secara implisit menyatakan bahwa mandi Jum'at tidak
wajib bagi selain orang yang baligh, maka dapat disimpulkan bahwa
kondisi baligh (dewasa) merupakan syarat mandi wajib."

Adapun riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi
serta di-s&ahih-kannya, demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu
Khuzaimah dan Al Hakim melalui jalur Abdul Malik bin Rabi' bin

Subrah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi SAW, ilJar'"oblt t'$S

i* Ut i;i.f,: ,? it (Aiarilah anok kecil shalat pada usia tujuh

tahun dan pukullah mereka -karena meninggalkannya- pada usia
sepuluh tahun), meski dapat dijadikan petunjuk dalam menetapkan

waktu diwajibkannya wudhu bagi anak kecil, namun tidak ada yang
berpendapat sebagaimana makna lahiriahnya kecuali sebagian ulama.

mereka berkata, "Shalat menjadi wajib bagi anak kecil karena adanya
perintah untuk memukul mereka apabila meninggalkannya, dimana ini
merupakan sifat perkara yang wajib." Inilah pendapat Imam Ahmad
dalam salah satu riwayat dari beliau. Lalu AI Bandanijr menyebutkan

bahwa Imam Syaf i mengisyaratkan ke arah itu.

Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang tidak
diwajibkan shalat kecuali setelah baligh. Mereka mengatakan,
"Adapun perintah untuk memukul hanyalah untuk membiasakan

mereka (untuk melaksanakan shalat)". Al Baihaqi justeru menyatakan

bahwa perintah tersebut telah mansukh (dihapus hukumnya)

berdasarkan hadits, '* ,F 4t f Pt e3 (Telah diangkat pena

dari anak kecil hingga baligh), karena "mengangkat" mengharuskan

adanya suatu penetapan sebelumnya. Pembahasan mengenai hal itu
akan disebutkan pada pembahasan tentang Nikah. Penggunaan lafazh

|3r untuk anak yang berusia tujuh tahun dalam hadits tersebut

sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa lafazh ini
hanya digunakan untuk bayi, dan apabila telah mencapai usia tujuh
tahun maka dinamakan ghulam, lalu apabila berusia sepuluh tahun
dinamakan Yafi'. Hadits ini menyetujui perkataan Al Jauhari, bahwa

Shabiy adalah ghulam.
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Dalam bab ini disebutkan tujuh hadits; Pertama. hadits Ibnu

Abbas tentang shalat di kubur. Yang dimaksudkan adalah shalatnya

Ibnu Abbas bersama mereka, sementara saat itu beliau belum

mencapai usia baligh, sebagaimana dalilnya akan disebutkan pada

hadits kelima. Pembahasan mengenai hadits ini akan diterangkan

dalam pembahasan tentang Al Jana'iz (ienazah).

Kedua, hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan sisi

kesesuaiannya dengan judul bab. Pembahasannya akan diterangkan

dalam pembahasan tentang shalat Jum'at.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas tentang kisah beliau bermalam di

rumah Maimunah. Di dalamnya disebutkan wudhu Ibnu Abbas dan

shalatnya bersama Nabi SAW, serta persetujuan Nabi SAW atas

perbuatan Ibnu Abbas seperti tersirat dari sikap beliau SAW yang

memindahkan Ibnu Abbas dan menempatkannya di sebelah kanannya.

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang Thaharah

(bersuci), melalui jalur yang sama seperti di tempat ini. Adapun sisa

pembahasannya akan diterangkan dalam pembahasan tentang Al Witr
(shalat witir).

Keempat, hadits Anas tentang shaf anak yatim bersamanya di

belakang Nabi SAW. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab adalah

bahwa lafazh yatim menunjukkan usianya yang masih kecil, sebab

tidaklah dikatakan'yatim' apabila.telah dewasa (baligh), sementara

Nabi SAW telah menyetujui perbuatan anak yatim tersebut.

Kelima, hadits Ibnu Abbas tentang kedatangannya ke Mina serta

perbuatannya yang lewat di antara shaf-shaf lalu masuk dalam shaf

bersama mereka dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Di sini beliau

mengatakan pula tentang mendekati usia baligh Adapun

pembahasannya telah diulas di bab-bab tentang sutrah (pembatas)

bagi orang yang shalat.

Keenam, hadits Aisyah tentang mengakhirkan shalat Isya'

hingga Umar berkata, "Kqum wanita dan anak-anak telah tidur" - lbnu
Rasyid berkata, "Imam Bukhari memahami bahwa kaum wanita dan

anak-anak yang tidur 
-seperti 

dikatakan oleh Umar- turut hadir di

masjid. Namun hadits ini tidak tegas menyatakan hal itu, karena ada

kemungkinan mereka tidur di rumah-rumah. Akan tetapi lafazh anak-

anak bersifat umum, mencakup mereka yang tidur di rumah bersama
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ibunya atau bersama orang lain, dan mencakup pula anak-anak yang
berada di masjid bersama ibunya."

Dalam bab berikutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu

Qatadah dari Nabi SAw, lfut jt li\ ey (Sesungguhnya aku

berdiri untuk shalat. .) Lalu di dalamnya disebutkan, 'rlat i* 6,2'ii
- 6.4

yi & '"nbi bi Vtf ,* e 3:ti,5 Qatu aku mendengar tangisan

anok kecil, maka aku pun memperingan shalatku karena khawatir
akan menyusahkan ibunya). Saat menjelaskan hadits ini 

-ketikamembahas tentang jamaah- kami menyebutkan bahwa secara
lahiriah anak kecil tersebut hadir bersama ibunya di masjid, sedangkan
kemungkinan bahwa anak itu ditinggalkan oleh ibunya dalam keadaan
tidur di rumahnya lalu ibunya menghadiri shalat jamaah di masjid,
kemudian anak itu terbangun dan menangis, merupakan kemungkinan
yang cukup jauh. Akan tetapi secara lahiriah dari apa yang beliau
pahami bahwa memberi keputusan berdasarkan apa yang dilihat lebih
utama daripada memberi keputusan berdasarkan perkiraan.

Adapun penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan
tentang Al Mawaqlr (waktu-waktu shalat), hanya saja Imam Bukhari
meriwayatkannya di tempat ini melalui jalur Ma'mar dan Syu'aib, tapi
yang disebutkan hanyalah lafazh riwayat Ma'mar. Sedangkan lafazh
riwayat Syu'aib beliau sebutkan pada bab berikutnya.

Ketujuh, kemudian Imam Bukhari mengakhiri bab ini dengan
hadits lbnu Abbas mengenai perbuatannya yang ikut bersama Nabi
SAW melakukan shalat hari raya, dimana saat itu beliau masih kecil.
Pembahasan mendetail mengenai hadits ini akan diterangkan dalam
pembahasan tentang 'Idain (shalat dua hari raya) Imam Bukhari
menyebutkannya di bawah judul bab "Keluarnya Anak-anak Menuju
Tempat Shalat".

Timbul kemusykilan sehubungan dengan perkataan Imam
Bukhari "shaf-shaf mereka", karena secara lahiriah anak-anak kecil
mempunyai shaf khusus. Persoalan ini dijawab dengan mengatakan
bahwa maksud lafazh "shaf-shaf mereka" adalah keadaan mereka
yang berdiri di shaf bersama orang dewasa. Kemudian apakah orang
yang berdiri bersama anak kecil dalam shaf harus keluar untuk
menjaga agar shalatnya tidak batal (sesuai pandangan yang melarang
atau memakruhkan anak kecil berada dalam satu shaf dengan orang
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dewasa). Secara lahiriah hadits Anas membolehkan anak kecil berada
dalam satu shaf dengan orang dewasa, dan ini merupakan hujjah yang
membantah mereka yang tidak memperbolehkannya secara mutlak di
antara ulama madzhab Hambali. Imam Ahmad membolehkannya pada
shalat sunah dan tidak membolehkannya pada shalat fardhu, tapi
pendapat ini tidak kuat.r'2

162. Keluarnya Wdnita Ke Masjid-masjid Pada Malam Hari dan
Ketika Hari Masih Gelap

et * "Ut d:-* dJr Jy-, ,Li :Uv +b rtt}? a-:;,G *
* ilt*Utt* |o*at:irlt ru,'*it;u ;; ^Au,
r,r;'; J;'l: .e.,\i

ift, Yl

Jitri Jirr

864. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya' hingga Umar berseru, 'Kaum
wanita dan anak-anak telah tidur', maka Nabi SAW keluar dan
bersabda, 'Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang
menunggunya [shalat iniJ selain kalion'. Tidak ada yang shalat saat
itu kecuali orang-orang di Madinah, dan mereka biasa melakukan
shalat Isya' sejak hilangnya mega merah hingga sepertiga malam
pertama."

"' Y*g benar bahwa anak kecil boleh berada dalam satu shaf bersama orang dewasa, baik
pada shalat tardhu mauptur sunah, berdasarkan kedua hadits dari Anas dan Ibnu Abbas di bab
ini. Pada dasarnya shalat fardhu daur sunah memiliki hukum yang sama kecuali dalam hal-hal
yang dikhususkan oleh dalil, sementara dalam masalah ini tidak ditemukan dalil yang

melarang turak kecil berada dalam satu shaf dengan orang dewasa pada shalat llrdhu, maka
hukum keduanya mesti disamakan.
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865. Dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar RA" dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Apabila kaum wanita meminta izin kepada
kalian di malam hari (untuk pergr) ke masjid, mako izinkanloh
merelca."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al A'masy, dari
Mujahid, dari lbnu Umar, dari Nabi SAW.

Keteransan Hadits:

(Bab keluarnya koum wanita ke masjid di malam hari dan ketika
hari masih gelap) Dalam bab ini disebutkan enam hadits yang

semuanya telah dibahas, kecuali yang pertama dan kedua.

Sebagiannya bersifat mutlaq (tanpa batasan) dari segi waktu, dan

sebagiannya dibatasi pada malam hari atau saat hari masih gelap.

Maka, hadits-hadits yang bersifat mutlak dipahami di bawah konteks
hadits yang memiliki batasan (muqayyad). Para fuqaha dalam hal ini
memberi perincian, sebagiannya akan disinggung kemudian.

Hadits pertama di bab ini adalah hadits Aisyah tentang
mengakhirkan waktu shalat Isya' hingga Umar berseru "kaum wanita
dan anak-anak telah tidur", dan ini telah diterangkan pada hadits

keenam pada bab sebelumnya. Kedua, hadits Ibnu Umar tentang
larangan mencegah wanita ke masjid. Ketiga, hadits Ummu Salamah

tentang berdiamnya imam sejenak setelah salam hingga kaum wanita
berbalik (pulang). Pembahasannya telah diterangkan pula pada empat

bab yang lalu. Keempar, hadits Aisyah tentang shalat Subuh ketika
hari masih gelap serta kembalinya kaum wanita dengan menutup
mukanya, yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang Al
Mawaqit (waktu-waktu shalat). Kelima, hadits Abu Qatadah tentang
memperingan shalat ketika mendengar tangisan anak kecil demi
kepentingan ibunya, yang telah diterangkan dalam pembahasan

a

.^lr q
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tentang Imamah (imam). Keenam, hadits Aisyah tentang larangan
bagi wanita Bani Isra'il untuk mendatangi masjid-masjid. Saya akan
menyebutkan faidah-faidahnya setelah membahas hadits kedua, yakni
hadits Ibnu Umar.

tn::'st it Fu, iiu.Fl*"i' $l (apabila kaum wanita minta

izin kepada kamu di malam hari ke masjid) Kebanyakan perawi yang

menukil riwayat ini dari Hanzhalah tidak menyebutkan lafazh, Su.
(di malom hari), demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dan

selainnya. Sedangkan para perawi yang menukil dari Az-Zuhrr
berbeda mengenai lafazh tersebut. Imam Bukhari menyebutkannya
setelah dua bab dari riwayat Ma'mar, Imam Muslim dari riwayat
Yunus bin Yazid, Imam Ahmad dari riwayat Uqail, serta As-Sarraj
dari riwayat Al Auza'i, semuanya dart Az-Zuhri tanpa menyebutkan
lafazh "di malam hari". Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dalam pembahasan tentang An-Nikah dari Ali bin Al Madini,
dari Sufyan bin Al Uyainah, dan Az-Zuhrt. Dalam riwayat Abu
Awanah dalam kitab Shahih-nya dari Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu

Uyainah sama seperti itu, akan tetapi di bagian akhir dikatakan, ,*

,tlrU gatni pada waktu malam hari). Kemudian dijelaskan oleh Ibnu

Khuzaimah dari Abdul Jabbar bin Al Alla' bahwa Su$ran bin Uyainah

yang mengucapkan lafazh, 4 (yakni). Ibnu Khuzaimah

meriwayatkan pula dari Sa'id bin Abdurrahman dari Ibnu Uyainah, ia

berkata, l+t, gt; if (Nafi' berkata, "Di malom hari."). Demikian

juga riwayat Ibnu Khuzaimah dari Yahya bin Hakim dari Ibnu
Uyainah, ia berkata, "Telah datang kepada kami seorang laki-laki lalu

menceritakan riwayat dari Nafi, ia berkata, Fl! 
''^ t:,11,

(Sesungguhnya itu adalah di malam hari)." Lalu Abdurrazzaq
menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud, dimana setelah

menyebutkan riwayat tersebut dari Az-Zuhrr, dia berkata, "Ibnu
Uyainah berkata, bahwa Abdul Ghaffar telah menceritakan kepada
kami-yakni Ibnu Al Qasim- bahwasanya ia mendengar Abu Ja'far
-yakni Al Baqir- mengabarkan seperti ini dari lbnu Umar. la
mengatakan, Na{i' -mantan budak lbnu Umar- berkata kepadanya,
'sesungguhnya yang demikian itu terjadi pada malam hari'."
Dikhususkannya malam hari adalah karena saat ini lebih tertutup.
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Tidak diragukan lagi bahwa hal ini berlaku apabila tidak

dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau kerusakan bagi dari

mereka.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini dijadikan dalil bahwa

wanita tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami,

karena perintah untuk memberi izin ditujukan kepada para suami."

Perkataan An-Nawawi ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al Id bahwa beliau

menyimpulkannya dari makna implisit, sementara makna implisit di

tempat lni bersifat khusus dan sangat lemah untuk dijadikan dalil.

Akan tetapi bisa saja menjadi kuat dengan mengatakan,

"sesungguhnya masalah suami melarang wanita dalam

ranggungannya merupakan perkara yang telah ditetapkan [dalam
ryuiiutl, hanya saja dikaitkan dengan masjid untuk menjelaskan letak

kebolehannya, maka pada selain itu tetap berlaku hukum yang telah

ditetapkan."

Kesimpulannya, bahwa memberi rzin tidak hanya dalam

masalah yang wajib, sebab apabila hal itu berhubungan dengan hal-hal

yang wajib maka "meminta izin" akan kehilangan maknanya.

Meminta izin ini hanya berlaku apabila pihak yang memberi izin

diberi hak untuk memilih antara mengizinkan atau melarang.

* it * -6'* &\\ * GA A.s (diriwayatkan pula oleh

Syu'bah dari At A'masy dari Mujahid dari lbnu Umar) Al Mizzi

menyebutkan dalam kitab Al Athraaf dengan mengikuti Khalaf dan

Abu Mas'ud, bahwa riwayat Syu'bah ini tercantum setelah riwayat

Warqa' dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Umar terhadap

haditi di atas. Namun saya tidak menemukan hal itu pada satu pun di

antara riwayat-riwayat yang sampai kepada kami dari Imam Bukhari

di tempat ini. Bahkan riwayat yang dimaksud disebutkan setelah

riwayal Hanzhalah dari Salim, yang mana sanad lengkapnya

(maishut) telah disebutkan oleh [mam Ahmad. dia berkata,
,iMuhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, dia berkata,
,Syu'bah telah menceritakan kepada kami...'." Lalu disebutkan hadits

dengan disertai tambahan, seperti yang akan kami terangkan.

Memang benar Imam Bukhari telah mengutip riwayat Warqa' di

bagian awal pembahasan tentang shalat Jum'at dengan lafazh, f1!ut.

gdt i\ Pu, *;A),(Berilah izin kepada kaum wanita pada malam
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hari (untuk pergt) ke masjid-masjid), tapi tidak disebutkan sesudahnya
sanad yang mendukungnya ataupun yang lainnya. Imam Muslim telah
menyepakatinya dalam menukil hadits itu dari jalur ini, seraya
menambahkan, "Seorang putra beliau -yang bernama waqid- berkata
kepadanya, 'Jika demikian, mereka akan menjadikannya sebagai
alasan'." Ia berkata, "Beliau (Ibnu Umar) memukul dada anaknya itu
dan berkata, 'Aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah SAW ralu
engkau mengatakan tidak'. Tapi saya tidak melihat kisah ini di antara
jalur-jalur riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari Sementara
sikap penulis kitab Al Umdah memberi asumsi yang berbeda
dengannya."

Tidak seorang pun di antara pensyarah Shahih Bukhari yang
menyinggung pembahasan masalah tersebut, dan saya mengira Imam
Bukhari meringkasnya karena adanya perbedaan mengenai nama putra
Abdullah bin umar dalam kisah ini. Imam Muslim meriwayitkan
melalui jalur lain dari Ibnu Umar, seraya menyebutkan bahwa putra
Ibnu umar yang dimaksud adalah Bilal. Beliau meriwayatkannya dari
jalur Ka'ab bin Alqamah, dari Bilal bin Abdullah bin Umar, dari
bapaknya dengan tafazh, .Fgib' $1 *rJjlr e,,#"b i3r gii;s .t
'";A;al )itr1 

'b^* iii (Janganlah kalian mencegah wanita unruk

mendapatkan keberuntungan merekq dari masjid-masjid apabira
mereka mintq izin kepada kamu.'Bilal berkota, "Demi Allah, kami
akan mencegah mereka."). (Al Hadits).

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin
Hubairah dari Bilal bin Abdullah sama seperti itu, 'e*;t gi t;i'Ui
*, l# iA '* ,;9i l,ltcu berkata, ,Adapun aku tetap akan

melarang keluargaku [istrikuJ. Barangsiapa yqng mau, silakan
melepaskan keluarganya [istrinya). Sementara dalam riwayat yunus
dari Ibnu Shihab Az-zuhri dari Salim, sehubungan dengan hadits ini,
dia berkata, "Bilal bin Abdullah berkata, '# )iu2 (Demi Allah,
sungguh kami akan melarang mereka)." Sama sepertinya dalam
riwayat Uqail yang dikutip Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad menukil
pula dari riwayat Syu'bah, dari Al A'masy, "Salim atau sebagian anak
beliau (lbnu Umar) berkata, 'Demi Allah, kami tidak membiarkan
mereka menjadikannya sebagai alasan'." (Al Hadits).
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Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa pelaku
kisah yang dimaksud adalah Bilal, karena pernyataan ini telah
diriwayatkannya sendiri serta dari riwayat saudaranya yang bernama
Salim, dan tidak ada perbedaan riwayat dari keduanya mengenai hal
ini. Adapun riwayat yang terakhir tidak kuat, karena adanya unsur
keraguan. Di samping itu, saya tidak pernah melihat di antara riwayat-
riwayat dari Al A'masy maupun gurunya (Mujahid) tentang nama
putra Ibnu Umar yang dimaksud. Riwayat ini telah dikutip Imam
Ahmad melalui jalur [brahim bin Muhajir dan lbnu Abi Najih serra
Laits bin Abi Sulaim, semuanya dari Mujahid, dan tidak ada seorang
pun di antara mereka yang menyebutkan nama pelaku kisah.

Apabila riwayat Amr bin Dinar dari Mujahid yang menyebut
nama Waqid terbukti akurat, maka kemungkinan peristiwa itu dialami
langsung oleh masing-masing mereka, baik dalam satu kesempatan
maupun pada kesempatan yang berbeda. Lalu lbnu Umar menjawab
keduanya dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi masing-
masing. Pandangan ini didukung oleh perbedaan penukilan mengenai
jawaban lbnu Umar. . Dalam riwayat Bilal yang dikutip oleh Imam

Muslim disebutkan, U '^L A.'aA'.. 6 e., ,3' '^?i nr *b 
^5b E6

(Abdullah menghadap kepadanya' lalu mencelanya atngoi celaan
yang buruk, yang belum pernah qku mendengarnya mencela seperti
itu sama sekali).

Kemudian Abdullah bin Hubairah menjelaskan celaan tersebut
seperti dikutip oleh Ath-Thabrani, yakni dilaknat sebanyak tiga kali.

Sementara dalam riwayat Za'idah dari Al A'masy, U U( tr[tSt;:A;U

(Beliau membentaknya dan berkata, "Celakolah engkau"). Ath-

Thabrani menukil pula dari lbnu Numair dari Al A'masy, *ht ,P

,y"i (Semoga Allah melakukan terhadapmu apa yang hendak

dilakukan-Nya) Hal senada diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari
riwayat Isa bin Yunus. Lalu dalam riwayat Imam Muslim dari Abu

Mu'awiyah disebutkan, l|;j gafa beliau menghardiknya). Dalam

riwayat Abu Daud dari Jarir, '+.ab3't! 
lAetiau mencelanya dan

marah).

Kemungkinan Bilal yang memulai hat itu, oleh sebab itu
dijawab dengan celaan yang dalam hal ini ditafsirkan dengan laknat.
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Sementara yang mengemukakannya adalah Waqid, oleh sebab itu
dijawab dengan ucapan "celaka" disertai mendorong dadanya. Rahasia

hal ini adalah, bahwasanya Bilal telah menolak berita dari Nabi SAW
dengan pendapatnya tanpa menyebutkan alasan penolakan. Lalu
Waqid menyetujuinya namun ia menyebutkan alasannya, yakni
dijadikan dalih oleh kaum wanita. Seakan-akan ia mengatakan hal ini
setelah melihat kerusakan sebagian wanita saat itu, dengan didorong
oleh rasa cemburu. Hanya saja Ibnu Umar mengingkari perbuatannya
karena sikapnya yang terlalu lancang menolak hadits. Seandainya

tidak demikian, seperti dia berkata, "Sesungguhnya zaman telah rusak
dan berubah, lalu sebagian mereka mungkin menampakkan untuk
datang ke masjid namun menyembunyikan tujuan lain", maka
kemungkinan besar sikapnya tidak akan diingkari. Hal inilah yang
diisyaratkan oleh Aisyah, seperti yang disebutkan dalam hadits
terakhir.

Pelaiaran yane d?pat diambil:

Kita dapat mengambil pelajaran dari sikap Ibnu Umar yang
mengingkari anaknya, di antaranya:

1. Memberi hukuman yang setimpal kepada mereka yang
membantah Sunnah berdasarkan pendapatnya semata, atau

orang berilmu yang menibantah dengan dorongan hawa
nafsunya.

2. Hendaknya setiap individu membina akhlak anaknya meskipun
telah tumbuh dewasa, apabila ia mengucapkan hal-hal yang

tidak pantas.

3. Bolehnya menghukum dengan cara tidak berbicara dengan

orang yang dihukum. Telah diriwayatkan dalam riwayat Ibnu

Abi Najih dari Mujahid yang dikutip oleh Imam Ahmad, '^rS 6t
., ! r,C6 ,-? iut ii (Maka ia tidok diajak berbicara oleh Abdullah

hingga meninggal). Hal ini apabila akurat maka kemungkinan
salah satu dari keduanya meninggal tidak lama setelah kejadian

itu.
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iG *i * ilt Jt" ^!, ,Sr,;u r;rp'it:t ir. 6 J-.lt ::r
t

t.U

163. Manusia Menunggu Imam yang AIim Berdiri

*t * fr, *'n;t v'i; * ?i 
",;i 

-rr^s, *. rb r;
rit f *t * fr, .u ut J|*, y €itirLi qt;i
fi rq & {tr ,,u ^, 

J;., *t ,P i,$it'u';L'

866. Dari Hindun binti AI Harits bahwa Ummu Salamah (istri
Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya wanita-wanita
pada masa Rasulullah SAW apabila selesai salam shalat fardhu,

mereka berdiri sementara Rasulullah SAW dan jamaah laki-laki tetap
di tempatnya hingga waktu yang dikehendaki Allah. Apabila
Rasulullah SAW berdiri, maka kaum laki-laki pun berdiri."

ry:t jA *:r^Y ilt,-k $t J;)i,ts bt ,Uu eG *
;it'u t:;. 6 ",* :? *rik ir;t'r *:}

Oarl Xsyatr, diu b".kuta, "sesungguhnya Rasulullah SAW
shalat Subuh maka kaum wanita pulang sambil menutupi

c')t

867.
melakukan

^isr

. ;,i ;' fri'c:i'^*tf gl* €')"riu 
"'r-at i*

wajah mereka dengan kain-kain, mereka tidak dapat dikenal karena

hari masih gelap".

Jt" ^)tt J;r i6 'i6 g *"|srcJ,\ie,m oi i yt *"i;
,. J;l "oi 

a.,i ,#' ?;t
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ilt ob ^:lt S)r'!,
*.;;.r;\4:*.

868. Dari Abdullah bin Abu Qatadah Al Anshari, dari bapaknya,

dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "S'esungguhnya aku

berdiri shalqt sedang aku ingin memperpaniangnya, lalu aku

mendengar tangisan anak kecil, maka aku memperingan shalatku

karena aku tidok ingin menyusahkan ibunya."

869. Dari Amrah, dari Aisyah RA5 dia berkata, "Seandainya

Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh wanita-wanita,

niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana wanita-wanita

Bani Isra'il telah ditarang." Aku berkata kepada Amrah, "Apakah

mereka telah dilarang?" Beliau menjawab, "Benar."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits yang

membolehkan kaum wanita menghadiri shalat berjamaah bersama

laki-laki secara mutlak, yaitu hadits Ummu Salamah, 'it i tr:At'oi

Pt f d, & ,ht Jy':4:r'# a<t'2tt 6t ';)t; (Sesungsthnva

kaum wanita apabila salam dnri shalat, merelm berdiri don

Rasulullah SAW-tetap di tempatnya). Pembahasannya telah dijelaskan

pada bagian akhir tentang sifat shalat. Kemudian hadits Aisyah, OK i'l

o,;itr l,:.:r, 'J*31 'g;:t ,;t4 *, * frt * I' iht
iSesungguhnya Rasulullah SAW biasa shalnt Subuh, lalu kaum wanita

ir*trii deigan menyelimuti [menutupJ kepalanya), yang telah

dijelaskan puau pembahasan tentang Al Mawaqit (waktu-waktu

shalat). Selanjutnya hadits Abu Qatadah, :y-J' Jl. i;'1 ;\
(Sesungguhnya aku berdiri

dalamnya, ^3i ib "&i i,(

dalam shalat...), lalu disebutkan di

^*tf ,* e 3:rt (Maka aku
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memperingkas shalatku karena tidak suka memberatkan ibunya),
pembahasannya juga telah disebutkan pada bab-bab tentang Imamah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits-hadits tersebut berlaku bagi
semua wanita, hanya saja para ulama telah mengkhususkan dengan
beberapa syarat, di antaranya; tidak memakai wangi-wangian
(parfirm), hal ini disebutkan langsung dalam sebagian riwayat dengan

lafazh, 'oY c;H) (Hendahrya mereka keluor tanpa memakai

wangi-wangian). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu
Khuzaimah dari Abu Hurairah, dan Ibnu Hibban dari Zud bin Khalid,

yang di awalnya disebutkan, yt ,u itr iu1 fi,1"3 | (Janganlah

kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah (mendatangi)
masjid-masjid Allah). Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Zainab

(istri Ibnu Mas'ud), ry ,-# )j.'.t ir itb|o:r4s ts1(Apabila salqh

seorqng wanita di antara kalian datang ke masjid, mako janganlah ia
menyentuh [memakaiJ wang-wangian)." Ibnu Daqiq Al Id juga
mengatakan, "Termasuk harum-haruman juga semua yang semakna
dengannya, karena sebab larangan memakai harum-haruman adalah
dapat menimbulkan rangsangan. Maka segala yang serupa dengannya
memiliki hukum yang sama; seperti memakai pakaian yang indah,
perhiasan yang nampak, dandanan yang mencolok, demikian pula
halnya bercampur-baur dengan laki-laki."

Sejumlah ulama madzhab Maliki membedakan antara hukum
wanita yang masih muda dengan yang tidak muda lagi. Namun hal ini
perlu dianalisa lebih lanjut, kecuali apabila kekhawatiran ini dari
mereka sendiri. Sebab apabila seorang wanita belia tidak mengenakan
hal-hal tersebut dan menutup dirinya, maka tidak dikhawatirkan akan
menimbulkan fitnah, khususnya pada waktu malam.

Dalam sebagian jalur periwayatan hadits ini serta hadits lainnya
disebutkan bahwa shalatnya wanita di rumah adalah lebih utama
daripada shalatnya di masjid, sebagaimana riwayat Hubaib bin Abi

Tsabit dari Ibnu Umar, ,d 'P WS1 d, i;*. f;i;i 1

(Janganlah kalian mencegah wanita-wanita kalian mendatangi
masjid-masjid, don rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka).
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan di-shahih-kan oleh Ibnu
Khuzaimah. Dalam riwayat Imam Ahmad serta Ath-Thabrani dari
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hadits Ummu Humaid As-Sa'idiyah , * h, p f' iy, S1 o'e 6
5 e ufrar,ry'13,i6 .'dti i<tlat -t et,,!t l"r,r U,cjut'p:

9f e * 4 ! ? oi;* €*r,,rr;i € *,4 ! ?
*',; * €*,,*'i * eyu!t; !;ri: e*,
|At * e *,t ! p lnanwqsqnya ia datang kepada

Rasulullah SAW dan berkqta, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
suka shalat bersamamu." Beliau bersabda, "Aku telah
mengetahuinya. Shalatmu di ruanganmu [khusus untuk shalatJ lebih
baik daripadn shalstmu di kamarmu, shalatmu di kqmarmu lebih baik
daripada shalatmu di rumahmu, dan shalatmu di rumahmu lebih baik
daripadn shalatmu di masjid kaummu, lalu shalatmu di masjid
koummu lebih baik daripada shalatmu di masjid yang umum.").
Sanad riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad adalah hasan. Hadits
ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Ibnu Mas'ud yang
diriwayatkan oleh Abu Daud.

Alasan mengapa shalat di tempat yang tersembunyi lebih utama,
adalah karena rasa aman dari fitnah di tempat seperti itu benar-benar
terwujud. Hal ini semakin dipertegas setelah muncul perilaku yang
tidak baik dari sebagian wanita, seperti menampakkan perhiasan dan
berdandan. Atas dasar inilah maka Aisyah mengatakan apa yang telah
beliau katakan.

Sebagian ulama berpegang dengan perkataan Aisyah untuk
melarang kaum wanita secara mutlak datang ke masjid. Tapi hal ini
perlu diteliti, karena hal tersebut tidak memiliki pengaruh dalam
merubah suatu hukum. Sebab Aisyah mengaitkannya dengan suatu
syarat berdasarkan dugaan semata, dimana beliau berkata, "Kalqu
beliau SAW melihat... niscaya akan melarangl'. Maka dikatakan
kepadanya, "Beliau SAW tidak melihatnya dan tidak pula
melarangnya, sehingga hukumnya tetap sebagaimana semula".
Bahkan Aisyah sendiri tidak tegas melarang, meski perkataannya
memberi asumsi bahwa beliau condong melarang wanita keluar untuk
pergi ke masjid. Di samping itu, sungguh Allah SWT telah
mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kaum wanita di kemudian
hari, namun Allah SWT tidak mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk
melarang mereka pergi ke masjid. Seandainya perbuatan yang mereka
lakukan itu mengharuskan adanya larangan bagi mereka untuk pergi
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ke masjid, tentu hal itu lebih pantas lagi bila dijadikan sebab untuk

melarang mereka keluar ke tempat lain, seperti ke pasar. Sebenarnya

perilaku yang tidak baik itu hanyalah dilakukan sebagian wanita

bukan keseluruhannya, sehingga apabila larangan tersebut menjadi

suatu keharusan, maka dibatasi pada mereka yang berperilaku tidak

baik saja. Lebih tepatnya adalah memperhatikan apa yang

dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan segera menjauhinya

berdasarkan isyarat sabda Nabi SAW yang melarang memakai harum-

haruman serta berdandan, demikian pula pembatasan pada waktu

malam.

Perkataan Aisyah dalam hadits terakhir di bab ini

"sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Isra'il', serta

perkataan Amrah "Benar" ketika menjawab pertanyaan Yahya bin

Sa'id, mengindikasikan bahwa Amrah tidak menerima hal itu

langsung dari Aisyah, bahkan mungkin ta menerima dari selain

Aisyah. Hal itu telah tercantum pada riwayat Urwah dari Aisyah

dengan jalur mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW), seperti dikutip

oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih, yang mana lafazhnya,

"Biasanya wanita Bani Isra'il membuat kaki-kaki dari kayu agar

mereka dapat menampakkan diri kepada kaum laki-laki di masiid-

masjid, mako Allah mengharamkan atas mereka masjid-masiid, serta

dicampakkan kepada mereka haid." Hadits ini meski memiliki jalur

mauquf, namun hukumnya sama seperti riwayat marfu '(langsung dari

Nabi SAW), karena perkara seperti ini tidak dikatakan berdasarkan

pendapat semata.rr3 Keterangan serupa telah diriwayatkan pula oleh

Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud, yang saya

sebutkan di awal pembahasan tentang Haid.

l13 perkataan ini kurang tepat, adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa beliau

tiilak menerima langsung dari Nabi SAW apa ytrrg disebutkannya tentang Bani Isra'il. Faktor

yang mendukung kesimpulan ini tampak pada perkataannya, "Dan dicampakkan kepada

*riko hatd'.pi<lahal triid telan aaa pada masa Bani Isra'il dan bahkan sebelum Bani Isra'il.

Telah diriwayatlon melalui jalw siahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda kepada

Aisyah ketika haid saat haji Wada', "sesungguhnya ini merupakan perkara yang telah

dititapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan keturtnan Adam." Adapur pembicaaan

mengenai atsar lbnu Mas'ud sama seperti pembahasan atsar Aisyah. wallahu a'lam.
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Catatan

Dalam riwayat Karimah, setelah hadits kedua bab "Keluarnya

Wanita ke Masjid-masjid di Malam Hari dan Ketika Hari Masih

Gelap," beliau menyelinginya dengan bab "Manusia Menunggu Imam

Ahli Ilmu BerdirL', demikian pula yang terdapat pada naskah Ash-

Shaghani. Tapi hal ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena tidak

ada kaitannya dengan pembahasan di tempat ini. Bahkan, bab serupa

telah disebutkan di antara bab-bab tentang Imamah'

164. Wanita Shalat di Belakang Laki-Laki

870. Dari Au-Zuhdl, dari Hindun binti Al Harits, dari Ummu

Salamah RA" dia berkat4 "Biasanya Rasulullah SAW apabila salam,

maka kaum wanita berdiri ketika beliau selesai salam. Sementara

beliau berdiam sejenak di tempatnya sebelum berdiri". Dia (Ummu

Salamah) berkata, "Kami beranggapan -wallahu a'lam- bahwa yang

demikian itu agar kaum wanita kembali sebelum salah seorang dari

kaum laki-laki mendapati mereka."

g71. Dari Anas bin Matik RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat di

rumah Ummu Sulaim, maka aku berdiri bersama anak yatim di

belakang beliau dan Ummu Sulaim di belakang kami'"
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(Bab wanito shalat di belakang laki-laki) Dalam hadits Ummu

Salamah disebutkan tentang diamnya Nabi SAW setelah salam,

sebagaimana yarrg telah dijelaskan. Adapun kesesuaiannya dengan
judul bab adalah apabila shaf wanita berada di depan shaf lah,r-lakt
atau di depan sebagian shaf laki-laki, maka saat mereka berbalik

[pulang] pasti akan melewati atau melangkahi jamaah laki-laki,
sementara hal ini telah dilarang.

Disebutkan pula hadits Anas tentang Ummu Sulaim yang shalat
di belakang dia dan anak yatim. Kesesuainnya dengan judul bab

sangat jelas, sebagaimana yang telah disebutkan pada akhir
pembahasan tentang shaf (barisan shalat).

165. Kaum Wanita Segera Berbalik [Pulangl dari Shalat Subuh
serta Singkatnya Waktu Mereka di Masjid

k os'&j y il, J, ^)t'J;r'oi,*rtt *, u.G ,r
i ; t'ri,*1,/ i;'t'Ji''lt ir-. tfr *. r1:r

t-b,; "LA,,

872. Dai Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW shalat Subuh
ketika hari masih gelap, maka kaum wanita mukminin berbalik

[pulang] dan mereka tidak dikenali karena gelap, atau sebagian

mereka tidak mengenal sebagian yang lain.

166. Wanita Minta Izin Kepada Suaminya Untuk Keluar ke
Masjid

gt'
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873 Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi SAW,
"Apabila wanita sqlah seorang di antara kamu minta izin, maka
j angonlah ia mencegahnya."

Keterangan Hadits:

(Bab wanita minta izin kepada suominya untuk keluar ke
masjid) Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar, dan
pembahasannya baru saja dijelaskan. Akan tetapi Imam Bukhari
menukilnya di tempat ini melalui jalur Yazid bin Zural' dari Ma'mar,
yang tidak ada di dalamnya pembatasan dengan "masjid". Hanya saja
Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur ini dengan menyebut masjid.
Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul A'la dari
Ma'mar dengan memberi tambahan. Adapun kandungan judul bab
adalah bolehnya wanita keluar [rumah] dengan seizin suaminya,
sebagaiman a yang telah dijelaskan.

Wanita Shalat di Belakang Laki-Laki.tta

jo.

,rl f
' 

o.
ti..)

*3*ilt obUtJ,
.O

a.,.uI- rr"

:J\3 iG fit n., yy i
tf. t'.1, { c zz t o'-: oit tl
7r1 

a,.c;; fJ 4, f#" ll
874. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat di

rumah Ummu Sulaim, maka aku berdiri bersama anak yatim di
belakang beliau, dan Ummu Sulaim di belakang kami."

t'o Ju,lul bab ini telah disebutkan sebelumnya pada bab nomor 164. Demikian pula dengan
kedua hadits di bab ini, telah disebutkan di tempat itu dengan nomor hadits 870 dan 871.
Dengan demikian, pengulangan terjadi pada judul bab sekaligus haditsnya. Namun
pengulangan ini tidak tercantum dalam salah satu naskah Sftahih Bukhari.
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875. Dari Az-Zuhi, dari Hindun binti Al Harits, dari Ummu
Salamah Rd dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila salam,

maka kaum wanita berdiri ketika beliau selesai salam. Sementara
beliau berdiam sejenak di tempatnya sebelum berdiri." Dia (Ummu
Salamah) berkata, "Kami beranggapan -wallahu a'lam- bahwa yang

demikian itu agar kaum wanita kembali sebelum salah seorang dari
kaum laki-laki mendapati mereka."

Penutup

Bab-bab tentang sifat shalat Nabi SAW hingga pembahasan ini
telah mencakup hadits-hadits marfu' (langsung dari Nabi SAW)
sebanyak seratus delapan puluh hadits, yang disebutkan tanpa sanad

lengkap (mu'allaq) di antaranya sebanyak tiga puluh delapan hadits,
sementara sisanya memiliki sanad lengkap (maushul). Hadits yang

terulang padanya serta pada pembahasan sebelumnya sejumlah seratus
lima hadits, termasuk di dalamnya semua hadits mu'allaq kecuali tiga
hadits, ditambah dengan tujuh puluh hadits maushul.

Hadits yang tidak mengalami pengulangan sejumlah tujuh puluh
lima, termasuk di dalamnya tiga hadits mu'allaq. Imam Muslim turut
meriwayatkannya kecuali tiga belas hadits, yaitu: Hadits Ibnu Umar
tentang mengangkat tangan ketika bangkit dari dua rakaat, hadits Anas
tentang larangan mengangkat pandangan dalam shalat, hadits Aisyah
tentang menengok adalah pencopetan yang dilakukan syetan, hadits
Zaid bin Tsabit tentang membaca surah Al A'raaf pada shalat

Maghrib, hadits Anas tentang seorang laki-laki yang membaca surah
"Qul Htruallahu Ahqd' dan ia termasuk hadits mu'allaq, hadits Abu
Bakrah tentang ruku' sebelum sampai shaf, hadits Abu Hurairah
tentang imam mengumpulkan membaca tasmi' dan tahmid, hadits

u; oi -'nLi
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Rifa'ah tentang ucapan saat i'tidal, hadits Abu Sa'id tentang
mengeraskan ucapan takbir, hadits Ibnu Umar tentang sunah duduk
saat tasyahud, hadits Ummu Salamah tentang wanita segera keluar
setelah salam, hadits Abu Hurairah tentang imam tidak shalat sunah di

tempatnya, dan ia tergolong hadits mu'allaq, dan hadits Uqbah bin Al
Harits tentang pembagian emas batangan.

Terdapat pula di dalamnya atsar-atsar yang hanya sampai pada

sahabat serta selain mereka sejumlah enam belas atsar, tiga di
antaranya memiliki sanad lengkap (maushu[), yakni; hadits Abu Yazid

Amr bin Salamah tentang kesesuaiannya dengan hadits Malik bin Al
Huwairits mengenai sifat shalat, hadits Ibnu Umar tentang shalatnya

yang duduk bersila, hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari di sela-sela

hadits beliau tentang sunah duduk tasyahud, serta hadits tentang
perbuatan beliau yang mengerjakan shalat sunah di tempat ia
melakukan shalat fardhu. Adapun atsar-atsar lainnya disebutkan tanpa

sanad lengkap (mu'allaq). Hanya Allah yang lebih mengetahui

tentang kebenaran, kepada-Nya kita kembali dan berteduh. Maha suci

Allah dari apa yang mereka sifatkan, segala puji bagi Allah Tuhan

semesta alam.
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